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RESUMO DO ASSUNTO

CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-Cov-2/CCVID-19, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ, COMO MEDIDA DE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.
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23/09/2020

“" PREFEITURA
5%» DE MACAPAProc. Administrativo 1: 682/2020 “ªº”

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-
19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPA,

COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIADE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO

CORONAVÍRUS., Contratação de Pessoa Jurídica

Via 1/2 Macapá/AP, 21 de Outubro de 2020 às 13140De: Para:
SEMSA - CGAB - Chefia de Gabinete , SMTC - Secretaria Municipal de

Ozéias Sousa Cardoso - Chefe de Gabinete Transparência e Controladoria QP ]?, Iº '

Esta documentação faz parte do Despacho 1: 682/2020 Q, & Inª/(“ (ªí/ªlLC
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Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV—
2/COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE

SAÚDE DE MACAPÁ, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIADE SAÚDE
PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.

Vía 1/2 Ix/Iacapá/í—P 23 da Se—tembrz, (na 2020 as 3271149De: Para:
SEMSA - AJ - Assessoria Juridica SEMSA — CGAB - Chefia de Gabinete
Jose Francisco Gonçalves de Lima Neto —
ASSISTENTE

Esta documentação faz parte do Proc. Administrativo 682/2020



pasêªfrmmf mma _. a « (www:; mmm—M
MAE—I'M— , WªR. _E, 'º

m TX tia Dr.—natas“ 3 (fiª: 261? MM

Q &» &;wsçaª

asa «»

aim %%%&»; .;
»»

i .

?auªsrêzías ai:“; 53%.

Rºme nham, aprºvam cºm ndentêfmçãa em mpousávai
www»,
mªximº mw m m ºwna—ímã; gm “fw & me);] _!
xmí'FâCaçães-"ãiffaiaaíàªãªâ warm “esa; 5
am %%%& Was: mg mm;

_ “ªªª marª

aia! & gêmeªs %%%& 'm— ax ;
&»

a

't

farma de rama; 3313th (ªm; mmm taçãº aiª—: «=* www?“

Miª— ªgarram: ' %%



àaaêmzf ; &Pnéaªma

Amm» I& €£$ aum nº 335 *&]231?—PMM

Mi??—



PEEFÉWRA Dªí MAMPA EÉQVÉRHG MUNICIPAL
ÉAEINEÍÉ DQ MEF—951%)

«Emª,—”xº 33, (ªº; “mta Tiª BAM—ª,? ãúiíf—ÉMM
(.“-Hªiª LSI-$ª? ºíSPENEA E ' 15x: ._ZIª'íLÍÉAIMã

LÉGEHÚK; fªia—«FQLHÁ MÍNNFUMQ WÍKáWRÁ LEIGÍ—EÍEL

are:: A;; &; as snmàçãªâ &; im
»-'à%$ª£âf3€:aêasí . ; '»º ª' * ' "para wma _ “
mamãs; pasa &, _ _
ÇWQRICÁÇÃG A MGMBADE &“?KRIQR PÁRA “manga QPRMÉ 3%

.= MAS);
ªtracaçãº rm mngªassaaacmx º_o—ªrruma ça ams);

«msm-naçãº D! m (Am a;; mªta :» 3.45; M &ªââlãs) _

;

. karma“ «tô. ªªtª,



__; v ,, . » xou: N' &'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memo. nº 231/2020 —- CMC/SEMSA/PMM Macapá/AP, 01 de setembro de 2020.

A ilustríssima Senhora,

GISELA ÇEZIMBRA TAVARES MQRAES ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA - SEMSA/PMM

Senhora Secretária,

Diante da situação de emergência em Saude Pública a qual vivemos no momento em virtude da
Pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde — OMS, devido a disseminação mundial provocada

pelo Novo Coronavírus, SARS-CoVZ, causador da doença denominada de COVID-19, é sabido que vários

estados e municípios da federação brasileira se preparam para um aumento considerado no número de casos
da COVlD-t.

Ocorre, que por se tratar de uma situação de emergência diante da declaração da Organização
Mundial de Saúde — OMS e em virtude da rápida difusão do virus, a contratação de pessoa juridica, para

executar os serviços de exames de sorologia para sars-cov-2/covid-t9, visando atender as necessidades do

sistema único de saúde no âmbito do municipio de Macapá e medidas ao combate da pandemia.

Assim, a testagem em massa da população, com objetivo de dar maior efetividade ao tratamento
precoce dos pacientes é necessário, e o quantitativo previsto, se justifica pelo número estimado de exames

que são solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos pacientes, que na grande maioria

não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento de tais exames na rede privada.

Posto isto, solicitamos contratação de pessoa jurídica, para executar os serviços de exames de
sorologia para sars-cov-Zlcovid-19, conforme especificações do Termo de Referência em anexo.

MÓNICA CRIST NA DA SILVA CASTRO
Coordenadora do CMC/ SEMSA
Decreto Nº 2.645/2020 - PMM

Respeitosamente,

FELIPE SAl IOS PEREIRA
Diretor do Departamen ; ' aboratório Municipal

Decreto 94/2020 — PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE REFERENCIA

APROVO O presente Termo de Referência
nos termos da Lei a Lei nº 8.666193 e da Lei
nº 10.520I202.

1. DA DECLARAÇÃO DO OBJETO:

1.1.0 presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS- COV ZIC OVID.

&, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBZTO DO

MUNICÍPIO DE MACAPÁ, conforme especificações, quantitativos e concições disposta neste
Instrumento e resumidas abaixo:

Em: 0 4/01/2020

GISELA CEZQMªÍZW TAVARES MORAES

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 2.021l2020-PMM

Item Descrição dos serviços

I Quantidade
3 Mensal

Quantidade
Total

01

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-19: execução dos

exames para detectçao dos níveis de anticorpos totais (igA/igM),

com utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de
segunda a sábado, em laboratório da empresa a ser contratada;
com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos
necessários à execução dos serviços; com entrega dos resultados

em até 48 (quarenta e oito horas).

% 3.600 21 .600

02

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-19: execução dos

exames para deteotção dos níveis de anticorpos IgG (isolado),
com utilização da metodologia de Quimioluminesoencia; de
segunda à sábado, em laboratório da empresa a ser contratada;
com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos

necessários à execução dos serviços; com entrega dos resultados

em até 48 (quarenta e oito horas).

3.600 21 .600

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A legislação patria vigente reconhece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e

prevê também que o Estado deve promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de politicas econômicas e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,

proteção e recuperação.

2.2. Desse modo, para que o Municipio de Macapá possa atender de forma mais eficiente a
população, bem como, promover as ações de saúde que resultem na melhoria dos indicadores é
imprescindível dotar a Rede Municipal de Saúde com serviços complementares, em virtude ca falta de

infra-estrutura adequada e pessoal especializado. A complementação dos serviços de saúde por meio

da iniciativa privada no âmbito do Municipio visa alcançar maior qualidade e eficiência na prestação

dos serviços. Considerando a importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender ao

interesse público, torna-se necessária a contratação de empresa para tal finalidade. Além destes
fatores, a terceirização deste serviço garante um menor custo, maior eficiência do serviço e garantindo

melhor um planejamento.

2.3. A presente contratação se justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada
mundialmente em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, a qual tem se agravado nas
últimas semanas e resultando no aumento no numero de infectados e até de óbitos. O quadro fãtico é

assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas para enfrentamento dessa doença

sem precedentes na história recente.

2.4. Por fim, o quantitativo previsto neste instrumento se justifica pelo número estimado de exames

que são solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos pacientes, que na grande
maioria não dispõem de condições financeiras para arcar com O pagamento de tais exames na rede

pnvada.

2.5. Aplica-se a presente contrataçao as disposiçoes da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8666/93, Decreto nº
1.902/2020-PMM.

3 - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA:
3.1. Como dito acima, a nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo científico
foi capaz de apresentar soluções, além do isolamento social e do uso de máscaras, para conter a
disseminação e agravamento do quadro é necessário também que o Poder Público proceda em
testagem em massa da população, com objetivo de dar maior efetividade ao tratamento precoce dos
pacientes.

4 - REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação abrangem a regularidade fiscal e trabalhista ate a assinatura do
contrato.

4.2. O fornecedor deverá possuir atividade comercial compatível com objeto da contratação ou
comprovar que executa serviços com características similares ao da contratação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3. A proposta deverá abranger todos os custos que direta ou indiretamente incidam na contratação,
implicando em plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas neste
instrumento.

5 - DA EXlGÉNClA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. As empresas interessadas na contratação deverão comprovar sua qualificação técnica por meio
de:

a) Cópia de Atestados de Capacidade Técnica ou Contratos. comprovando que a empresa já
executou serviços de natureza compativel e com o objeto da contração,

b) Licenciamento da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal;

c) Registro e Licenciamento da empresa e do responsável técnico junto ao Conselho de Classe
competente.

6 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O objeto do presente instrumento tem como finalidade a execução dos exames para detectção dos

níveis de anticorpos totais (IgA/lgM/lgG) e anticorpos IgG (isolado), com utilização da metodologia de
Quimioluminescencia.

6.2. A empresa a ser contratada deverá realizar os exames, de segunda à sábado, nas dependências

de seus laboratórios e disponibilizar as equipes de profissionais capacitados, em número suficiente ao

atendimento das demandas diárias da Administração.

6.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os materiais, insumos e demais correlatos
necessários à execução dos serviços, devendo os recipientes de coieta (tubetes, etc.) ser entregues na
Sede da Secretaria Municipal de Saúde para distribuição aos locais de coleta.

6.4. Os resultados/laudos dos exames deverão ser encaminhados impressos à sede da Secretaria de

Saúde, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas), em envelopes individuais, devidamente

identiãcados com etiqueta contendo: nome completo da paciente, nome do exame realizado, número

do CPF e SUS (quando disponivel) e data de nascimento.

6.5. O Município disponibilizará os locais e profissionais necessários aos procediementos de coleta e
transporte, até os laboratórios da empresa a ser contrada, das amostras devidamente acondicionados
conforme as orientações técnicas.

6.6. Os serviços serão remunerados mensalmente, conforme o numero de exames efetivamente
executados e atestados pela Adminisração.

6.7. A Contratada deverá atender às demandas diárias, conforme cronograma semanal a ser definido

pela Administração, ficando sob a inteira responsabilidade da contratada o perfeito turista-tamento e
manutenção do laboratório, arcando com todos os custos operacionais que direta ou :idlretamente
incidam na realização dos exames.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARlA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.8. A Contratada só será remunerada pelos exames aptos ao correto diagnóstico. sendo de sua total

responsabilidade o ônus pela reexucução do exame avariado.
6.9. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, o histórico e infcrmações dos

exames realizados, bem como, disponibilizar a qualquer tempo tais informações para alimentação dos

sistemas governamentais.
6.10. É totalmente proibida a divulgação ou fornecimento de dados referentes aos exames realizados,

exceto. sob expressa autorização da Contratante.

6.11. No caso de impossibilidade de entrega de resultados/laudos no prazo acima estipulado, a
Contratada deverá comunicar por escrito ao Contratante, ressalvada a possibilidade de aplicação das

penalidades previstas.

6.12. A Contratada será avaliada pela Secretaria de Saúde do Municipio para definir se houve ou não o

cumprimento das disposições previstas neste instrumento. Em caso afirmativo, a Secretaria poderá
realizar a renovação do contrato de prestação de serviços e emitirá o respectivo atestado de
capacidade técnica.

6.13. A empresa deverá apresentar à Administração a relação completa dos equipamentos, insumos,

materiais e mão de obra que irá utilizar na execução dos serviços.

7 - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a gestão e fiscalização das condições contratuais dos serviços por técnicos especialmente

designados, que terão a responsabilidade de registrar todas as ocorrências relacionadas ao contrato na

forma prevista na Lei nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.

7.2. Nomear Comissão de fiscalização do contrato, assim como seus substitutivos.

7.3. lnspecionar os materiais, insumos ou produtos empregados na execução dos serviços.
7.4. Notiôcar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

7.5. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento e proporcional à
demanda mensal.

7.6. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando—êªne acesso as

instalações necessárias a prestação dos serviços contratados, promovendo o bom entendimento entre

seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas
neste instrumento.

7.7. Prestar aos empregados da CONTRATADA as informações e esclarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

7.8. Disponibilizar rotinas e/ou cronograma de realização dos exames na Unidade de Saude.

7.9. Orientar a equipe de saúde quanto ao cuidado com objetos, instrumentos ou outros artigos
referentes aos serviços.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8 - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

8.1. Realizar os exames e emitir os respectivos resultados/laudos, de acordo com as especificações,

quantitativos e condições definidas neste termo.

8.2. Observar de forma integral os protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos

pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS.
8.3. A Contratada deverá fornecer todas as informações necessárias a Administração para aãimentação

de sistemas e programas governamentais;

8.4. Garantir a não paralisação do serviços por motivo de falta de insumos, equipamentos ou
profissionais, sob pena de aplicação de penalidades ou a possível rescisão contratual.

8.5. A Contratada não poderá suspender a execuçao dos serviços por motivo de inadimplencia por

parte da Contrante, salvo se a inadimplência for superior a 90 (noventa) dias.
8.6. A Contratada deverá assumir todos os custos incidentes sobre a execuçao dos serviços, bem

como, manter o preço proposto.

8.7. É de inteira responsabiliade da Contratada o vinculo jurídico e trabalhista existente os funcionários
e a Contratada.

8.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

8.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e trabalhistas oriundos da contratação.
8.10. A Contratada deverá informar mensalmente a Contratante o quantitativo de exames realizados.

8.11. indicar preposto com poderes para manter contato e solucionar problemas identificados na
execução do contrato.

8.12. Comunicar a Contratante qualquer irregularidade praticada por servidor que dificulta ou
prejudique a execução dos serviços.

8.13. Acatar as normas e orientações emanadas pela fiscalização do contrato com vistas a garantir a

qualidade, segurança e controle.
8.14. Responsabilizar—se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não podendo ser arguido para efeito de
exclusão de responsabilidade, o fato de a SEMSA/PMM proceder a fiscalização ou o acompanhamento

de execução dos serviços.

8.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sem prévia autorização do
contratante.

Av, General Osório, 365 — Laguinho — Macapá— Amapá



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento
da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Fonte: 21, Plano: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA

RÁPIDA A PANDEMIA DO coer-19 - SAÚDE MAC.

10 - DA ESTIMATIVA DOS PREÇOS
10.1. A estimativa de preços será realizada com base em pesquisa de preços junto ao painel de

preços, conforme dispõe o artigo 4º-E, da Lei nº 13.979/2020. ,
10.2. Sera adotado como critério de julgamento dos preços, a MEDIA ou a MEDIANA do valor unitário

apurado na pesquisa.

11. DAS CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data

final do periodo de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco,

agência e conta corrente indicados pela contratada.

11.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na

nota fiscal apresentada.
9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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 ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento %niciar-se-ã

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.4. Ser'a considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
11.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.
11.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, sera 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 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

11.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a 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.
11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando a contratada a ampla

defesa.
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PREFElTURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNlClPAL DE SAÚDE

11.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ate que se

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
11.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado a

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.11. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, serã calculada com base
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (lNPC).

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos medicamentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providências cabiveis.

12.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

sera confiado a uma comissão de, no minimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade

competente.

12.3. 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 imperfeições técnicas
ou vícios redibitõrios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8666, de 1993.
12.4. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens

que possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja
decisão compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº
8666/1993.

12.5. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e
fiscalizadas por servidores a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipai de Saúde,

na condição de representantes da CONTRATANTE.

12.6. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:
12.6.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais

documentos exigidos neste Termo e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas
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e demais caracteristicas propostas pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de

liquidação e pagamento.
12.7. Cabe 'a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao

objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a

atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta,

tampouco a co-responsabiiidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.
12.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscai do contrato e/ou de seu

Substituto serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestorta) da Secretaria Municipal de Saúde, em

tempo hábil para adoção das imediatas medidas saneadoras.

13 - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
13.1. Cometa infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação.

b) Enseiar o retardamento da execução do objeto.

o) Fraudar a execução do contrato.

d) Comportar-se de modo inidôneo.

e) Cometer fraude fiscal.

f) Não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuizos

significativos para a Contratante.
13.2.2. Muita moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o vetor total do

contrato, até o limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.

13.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapá/AP, por prazo

não superior a 02 (dois) anos, nos termos da lei 8666/93.

13.2.4. Deciaração 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e N da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada

que:
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l. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento

de quaisquer tributos,

ll. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação.

lll. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuízo da legislação local, se

houver
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração,

observado o principio da proporcionalldade.

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de

Informações de empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais,

quando for o caso.

14. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO:

14.1. Consoante o previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o contrato podera ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas na Lei nº
8666/93 e suas alterações, sem que caiba a CONTRATADA, o direito a qualquer indenização,

sem prejuizo das penalidades pertinentes;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
o) Judicialmente, nos termos da Lei.

15 — DO CONTRATO E SUA VIGÉNCIA

15.1. O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contada a partir de sua assinatura, podendo ter sua

duração prorrogada, após a verificação da real necessidade e vantagens para a Administração em sua
continuidade, conforme disposto no art. 4-H. Lei nº 13.979/2020.

16. DISPOSIÇÓES GERAIS
16.1. Nos termos do art. 55, ê2º da Lei nº 8666/1993, as partes elegem o foro da cidade de

Macapá/AP, para dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o

disposto no 5 6º do art. 32 desta Lei.
16.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os
acréscimos ou supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor

inicial atualizado do contrato e/ou termo equivalente, nos termos do artigo 4-l da Lei nº 13.979/2020.
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16.3. A Empresa Contratada deverá adotar medidas de execução do objeto deste Termo de Referência

conforme o especificado no item 6.

Macapá/AP, 01 de setembro de 2020.

m“. ª p ,MÓNICA CRI. NA DA SILVA CASTRO
Coordenadora do CMC/SEMSA
Decreto Nº 2645/2020 - PMM

FELIPE SANT S REIRA
Diretor do Depaname Laboratório Municipal

Decreto Nº 1.19“ 2020 — PMM
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNIClPAL DE SAÚDE

A COMISSÃO TÉCNICA COVID-19/SEMSA/PMM

De acordo com atribuições instituídas pela Portaria nº 273/2020 ASEMSA (em anexo),

encaminho o Processo nº O3787/2020/SEMSA/PMM — SIC 248184, para realização de cotação

de preço, mapa comparativo de preços, bem como elaboração de justificativa. para a
contratação.

Macapá—AP, 01 de setembro de 2020.

GISELA CEZI BRAªVARES QE MORAES
Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020-PMM
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PORTARIA Nº 273/2020—5EM5'A

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legai

que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Municipio de Macapá e pelo
Regimento interno da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE

Art. lº- INSTITUIR a Comissão Técnica conforme abaixo discriminada
para conduzir as instruções de processos iicitatorios emergenciais e a forma de
contratação por dispensa e inexigibiiidade junto a Secretaria Munícipai de
Saúde de Macapá.

. Marcos Sena da Silva (Presidente)

. Camila Cristina Madureira dos Santos (membro)
- Júiia SuSSuarana Gaivão Camerino (membro)
. Ivan Antônio Feitosa Junior (membro)
. Raissa Mara De Siqueira Pinto (membro)

Art. zº — A designação a que se o caput do artigo anterior não se reverterá
em vantagem financeira para nenhum dos membros elencados.

Art. 3ªTornar sem efeito a Portaria nº 266/2020 - SEMSA, publicada em 25
de maio de 2020.

Art. 4º— Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas
as disposições em contrário.

REGISTRE—SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA—SE.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 08 de junho de 2020.

GISELA ceii'iii'enh 1TºiifííiziàES MORAES ??
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 2021] 2020] PMM



maços ECÉMQÉAÃ '
R$ 160,00 R$ lªôâªà R$ 1in

Aquisição de Testes sorológicos parª Comi-19 por Quimõoluminescência. Serviço de análise laboratorial de teste molecular para detecção do novo CORONAVÍRUS SARS COV 2 (COVID -
19) Tipo Sorológicox. que utiliza amostra de sangue e detectª anticorpos (IgM e IgG) (metodologia quimioluminescêncian, nos termos e especiicações constantes do Projeto Básico
Simplificado da cºntratação, Contrªtação de laboratório ou empresa especiªlizada para realizar 363 (trezentos e sessenta e três) testes moleculares tipo sorológico (lgM e IgG)
(metodologia quimioluminnsténcia) para a detecção do SARS COV Z(COVID - 19“, sob demªnda, em caráter ememencialx, conforme condlçõesx, quantidades e exigências estabelecidas
neste nun * para ' * das n-u "' ª da Empresa de Planejamento e Logística 5.1“, nos termos do Projeto Básico COEDH-EPL (2518294)., Aquisição e aplicaçãº de 2020
testes de covume do tipo SOROLOGIA - “ ª ' ,' Ç ' ' ' A ªnciªx. :=.“ ' ªprovado pela Agência Nacional de Vigilâncla Sanitária - ANVISk Incluindo o fornecimento de
todos os materiais de biossegurança necessários para a coleta/realização dos exªmesx, bem como a coleta dos resíduos biológicos gerados no atendimento.. Contrataçãº de
laboratóriols) ou empresa(s) especializªdals) para realizªr ate' no (cento e dez) testesx, tipo sorológicº» para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19“, sob demanda, para atendimentu
das necessidades da unidade Regional de São Paulo (URSF) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (AN'IT).

.. . ' Código . . .ldentlhcaçao Numero . Descriçao do . “ Unidade de Quantidade Valor ' . Data da
da Compra do Item Mªdªmª“ : %ºERV ltem Descriçao Complementar Fornecimento ofertada Unitário Fornecedor Orgªo UASG Compra

Relatório gerado dia: 01/09/2020 as 13:44
Fonte: paíneldeprecos.planejamentogaubr
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Pemba DE canção

ªº"
De <mmba1ecovid19©macapªag gov br>
Para <renwmdsrã>hatmancmn> <unxiabmunrlabnetcom br> <comate©amarabcosm com br> <area .clínêhat _ ; ;:

<lab.coll*are gmail.com> <tab.díagnosefêxoutcomçbo
Daiª

ÉTREXAMES SÇRQLQÇSTA cºmº mew—2310 KB)

MUNTÇÍWQ DE MACAPÁ, POR ME)—0 “DA SECRETARiA mumcam. IDE—SAÚDE, PRETENDE? A CONTRATAÇÃQ DE FESSQA JURÍDICA; PARA

EXECUTAR os» SER—WÇOS DE EXAMES. DÉ—aSORQLOG-IA PARA SARS-ÇOV—ZlCOViD-ls, VISANDO ATENDER ASNECEsSTNmEs ao
*SI—STEMA ÚNICO EJE— SAÚDE No mmm roca MUNÍCÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME especwmçàras no TERMO» DE REFERENCTA EM

ANEXO .E nasumo ABAIXO:

ITEM ?

SORQLOGTAPARA SARS—CGV—ZlCGViD—ãº: execuçãº das exames para detectçào dºs níveis de am:-comes totais (!thMI—, com armação

da miodgàogia de Quimiolumtnescenda; dezsegunae à-sábadu, em Taboratório da Empresa a” ser cºntratada; cam fºrnecênzeníte de
materiais, insumos & demáistorrela'ters *necesàãríos—àexecuçãm dos serviços-; eam entrega dos resgªtados em até 4.8 (qua—"Raras ºito
hºras).;

QNANTDADE MENSAL; 31500

ÚUÁNTIDAÚE *TQTAL: 21.600

NEM 2

:SOROtQGTA PARA $AR$=COV=21CQWM iexecução—das exames para detectção dos níveis de animavam—kgs mmªo), cºm utilização

da metodçlggía de Químibiumínesçencia _ egeçunda é sábadº. em tabaraxórío da empregam samaatmtªàa; cºm fgtngdmemç dª
materiªis, írxsumósagdemaãà carreteirº?» néCÉSSámQS—ã— execuçãecos-ãemçºs: com entrega—das fesultadcsxam até 48. Quaresma *.e ºitº,

horàsi-
NUANNDADE MEN-SAL: 3.600

QUANTTDADE TOTAL: 21.600

AS PROPOSTAS QÉVERÃO SER ELABORADAS E ENCAMINHADAS ATÉ a [mí os [Jg SETEMBRQ [>*—= 20% ATÉ as MH mmsmmxmo
No MÍNIMO As CQNDIÇÓES ABMKQ:

= ENTREGA DE RESULTADQS NG www-ima NÃ ABMWISTRAÇÃO:

;. ENTREGA. DosaAMEs ATÉ 48: Hºms»;
3_ PAGAMENTO 9.ch ORDEM BANCÃRJAEM ATÉ 30 cms Após. omomcom DA NOTACERHNCADA:

:>. vmbwe DA— RRQRQSTA:

& A PRQPOSTAQEVERÃ Espec-[FTCARQVÃNQR UMTÃRIG DÉCADA EXAME;

&. o VALQR DAI _PRQPOSTA DEVERÁ CQNTER ATÉ DUAS CASAS DECIMNS APÓS A VÍRGULA:

&. RAZÃO som.». E CNPJDA EMPR-ESR
à [amb—$ BANCAR "ºs
se conms TENEFOMCOS E E MMX.

(1185. NÃO. TRABALHAMOS COM PÃGÁMENTQ ANTECLMDO E NÃO SERÃO ACEITAS *?R—QPOSTAS %NTEMPESTNAS

ÃGUARªAMGS QESPOSTA SQBRE. €). ANTÉRESSE DE ÇÚTAR $$ UEMS QESCRITDE ÁCHWA
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COTAÇÃO MEDCHN

De MED-cun Gumm E LABERAIDRIO<medgclin©hmmaíi<mm>

Para cºmbatª—cam19©maix=anaapgomf<cambatecovíd19©mâçapuagºv.brº-

em Emªils-991356

âOutmck-SmºâtLÉÉ—Bªjpg(”20 m; ª ATTOGOO1.htm(“'—4 KB) Q,:zozaçàa Pref. Macapá exames Covid—19gdoc(“2.0MB:)

iªATTOOGQ—lhtm (“178 B);

enviadº dº” meu Meng

Inicio da mensagem ani-caminhada

b&? _ÉECUN ÇUNICAE LABORATORIO nªmedfelmaêâhotmalltcdm> ' ' " “ ª ' ª “ " ' A ª '
Dªma—9 dà âetémbrc) && 2920 13333-344 BRT

Para: "ComiaatecºvidtwmacapaApgovàr” <comhatecºvid19©macapa.5p.gev.bp

_ Assumzcowàçâo MEOCLIN

Eca me,

Segueem anexo cotaçãaml'icnàda.

A disposiçãm

_ Att

Mex megasma

gkmmédieq

cam 93 1/93

*l 9511
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ

&?

Macapá, 09 de Setembro

Ref.: Proposta para realização de Sorologia para COVID-19

A MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA,

de ººªM'edcl

CNPJ

14.315.066/0001—85, vem respeitosamente apresentar a seguinte proposta para os
exames solicitados:

ªfºgªmentº—?”” ª'fªºªjªªtidªdéí Vanr, Unit. Valor unit. ,

Mensal _ __ _ _

' 7 Quantidade

total
SARS—CoV-Z (Coronavírus

COVID-19), pesquisa de“

anticorpos totais (igA

IgM) através da '
JOI '

com forneciment

insumos, tubos &

materiais necessary

3.600

SARS—CoV-Z (Corona) º É

COVlD-19), pesquisa .
anticorpos IgG (isolado
através da—metodologia

Quimioluminescencia
com fornecimento de

insumos, tubos e
materiais necessários

' J 95,00 R$ 342.000,00 21.600

21.600

. ' IÇTÁLLLMENSAL; “R$ 570.000,00 "

* «Í'TÓTALGERM ” & 033.4564000m

OBS:

( Entrega dos resultados físico (Impressos) no domicílio da administração
ou pela internet (sistema) em até 36h;

/ Metodologia:Quimioluminescência
“ Validade da proposta: 60 dias

MEDCLlN $ERVIÇOS E PRODUTOS MÉDiCO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 34.315 .066/0001—85
CENTRAL DE ATENDIMENTO
mm 'a'» 1—2 03,915 - 0963 3222.7555

RESPQNEÁVEL TÉCNICO: iki-3x Diego Pereszz» da 5=iva

Sócio Administrador f Blank—dica » CREM 931% [%*-'A

Telefonet #36) 9811017031?



«' Razão Social—: MEDCLIN SE—Rwços E PRGDUTQS MEDICO aos
LTDA

«' CNPJ:*14_.315.066/0001—85

(' Dados bancários: Eanco Santander (033)—

Agência: 43.2?

Conta Corrente: 13001714—7

ff Contato: (96)— 9-8110—003'4 / 981360050“! 3222—7555
E—m—alí: medrl—inQíhotmaime

iiii .. . . , "ct—PEREIRA uAstwA
Sócio ADMINISTRADOR

BIOMÉíDlC—Q —— CREM 931/PA
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ENC:- Eetmoe DE coação

&
De Maria— Pºrtal <marêaportat©am“least—acenar»

Para «:ombatecovidt'aêmacapaspgamba
Cópiª “Alex Sâldênhaª <alex-safdanhaaãamaralcbstaxpmbr>
Dªta» 2020—0940— 36:35

[33 TR EXAMES sºmmsm COWÚ tºdos??? Em [ª]paoposmªpnssmumcmg DE MACAªAsuocxWÍZO—ê— KB)

Bºa—tarde»,

segue emanªm aºs:—a PROPOSTA COMERGAL

Eua—êta
"__—gi? vixi-su. »xinên & : "w

De: _combatecovid t9©maeapaapgombx
Enviada:: 202—0Í09Z08al4ã38353

Para: rmymdsçêhotmaikqm. unilabêunilàbnetmmbr, cmtatoâªamaalcosmvmmbr; mdâclín©homaítcom Tab.wll'ms©gmaíl.com,

lahdiagnosexfgêoutemmbr
Assunm: PEDXDO DE. COTAÇÃO

mmcímo DE MACAPÁÇPOR MEIO DASECRETAMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRETENDE"

A CONTRATAÇÃO DE: PESSOA IURHXCA, PARA EXECUTAR 05 SERVIÇOS: DE EXAMES DE

geramos-m PARA sARscovq—zxcewn—m; VISANDÚ ATENDER ASNECESSIDADES DO

SYSTEMA UNLCO DE SAÚDENQÁMBHO mommy-cmo DE MACAPÁ. CCN—FORME

ESPECXFYCAÇÓES ”TE—mº DE REFERENCIA EM ANEXO E RÉSUMÓABAIXO:

, ITEM Í
SOROLOGIA PARA SARS—ÇOV—Z/COVlD—tâ: execuçãº dos exames para detestção

dos níveis; de anticorpºs tatais:(lgAngML m uªíimção da metodologia
de Quimíoíumineseeuúa: de segxmdaà Bªixaria, em laboratório da empresa ,a

ser contratada; com fornecimentº de— mmm—,. mamas e— Mais

correlatos necessámíos-à execução dos serviços; camentwgazdos

resultadºs cºm inf “('—guarana e oito. haras).

QUANTlDADE MENSAL; 3600

QUA-NNDADE TOTAL; 21.606

[TEM?

sonetos-m. PARA $ARS—COV-2EQV1949: execuçãº dos exames para cremação.

dos mais de amisorposztgâ Danadº), comutilizaçâo da'—metodºmgíade

Quimioluminescçmia; demanda—àme Dhamma namºram
scr—_ cºntratada; com mam—mto de materiais", miudºs »: amais

confetes necessários à execução dos serviços; com entrega dos

resultadºs em até 48muarenm e oito horas—).

QUANHDADE MENSAL: 3.500
QUANTIDADE TGTJÁL: — 21 ;600

AS PROPQSTAS DEVERÃO SER ELABORADAS E ENCAMINHA—DAS ATÉ & DIA 09: DE

I DEZ:
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r,»

SETEMBRO DE 2020. ATÉ AS MH, CONSTDERANDO, NOMÍNIMQ AS CONmÇÚa
ABMXO;

, ENTREGA, DE RESULTADOS No DQMCÉLIQ DA ADMINlS—TRAÇ Ão;

,— ENTRE-GA 005 EXAMES ATÉ 48. HORAS ;

. PAGA—MENTOPORQRDEM— BANCÁRIA EM ATÉ 30 DIAS APÓS 0 PROTOCOLO. DA

NOTA CEKl'lF—ICADA;

4. VALIDADE DA PRQPOST—A;

5. A PROPOSTA DEVERÁ ESPECIFICAR OVALOR UNrrAm—Q DE CADA EXAME;

&. () VALÓR DA: PROPOSTA DEVERÁ CONTER ATÉDUAS CASASDECIMAÍS APÓS A

vim umª.;
&. RAZÃO *SOCXAL E CNPJ DA. EMPRESA:

9 DADOS BANCARIOS:

_: o.. CÚNTA'TOS TELEFQNICDS E EMAIL.,

13.3 à-q ,...-

oas. NÃO TRABALHAMOS, COM PAGAMENTDANTECIFADO E NÃO SERÃO ACE—ITAS
P—RGPOSTAS INTEMPESTWAS—.

AGUARDAMOS— RESPOSTA SOBRE () INTERESSE DE COTAR os lTENS DESCIUTOS ACIMA.
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Belém-PA, 09 de Setembro 2020

Á

Prefeitura Municipal de Macapá —Sec. Municipalde Saúde

PROPOSTA

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica S/E LTDA, inscrito sob CNPJ riº. 04.5 72.038/0001-90

em resposta a solicitação de cotação de preço do exame, informa o orçamento do mesmo;

01 Sorologia para (ANTI-SARS- 07 dias 3.600 21 600 R$ 4.3_ ,000, 00CoV-2)-covid 19 lGA/IgM Úteis ' " 200,00
3 3.600 R$ 3.456.000,00

02 Soro/ogia ant/corpos (lgG ) Zitª; 11.600 1 60,00

informações adicionais:

» As coletas podem ser realizadas nas dependências da empresa

» É de responsabilidade da empresa todos os materiais, insumos e demais corre/atos

necessários á execução dos Serviços

> Prazo de entrega para soro/ogia igG 3 dias Úteis

" Prazo de entrega para Soro/ogia IgA/IgM 7 dÍUS Ú fºis

! f,.mªpeia:
Gerente (enxertia!

Amaral (“esta Medicina Diagnóstica SIL Ltda



DreamHoSt Webmail“ :: RE: PEDIDO DE.» COTAÇÃÓ http:—”webmªil;macapa'ªngov.br/?_talsk='miii—I&ffsafeâºâctfuidªãâàz,“

RE: PEDIDO DE COTAÇÃO

De Márl'íãsgn Octávio <farmaríísson©hotmaitcom>

Para mmbmecovmgmaçapaap._gov.hraombaxe'cwidwaâmacapaâp.gov.br?
Daiª zona—09401346

É Proposta Cavid.ELFA_.doc(f“1.31MB)

Em resposta a soêiciiêação de proposta, encaminhamos em anexo noa—mail.

Me. Márlíssan Omâvia'dnSílva—nga.

Formato msm)”
Mestre gm» vigilância. mau;—mau:

Especiaõm em Vmãáncríàsçnaáriq alaúde Pública — Hom:

Espewbstº em Análiãsºfnims «em

Responsável para Serviço de Laboratórios _ HEMOAP

Labomtórla Diagnºse—Andina: Clínicas

cª'.“ 096 991143218

Det Wtecovmsâmaapaapgovbr <Matgçuvw19©mmpaçamgwgn
Equuam—faimâde setembro—lie 20201321

Fara;famrãssoncqumanmmmsmamssangmmaitccm
Assunto: Fwd: PEDIDODE COTAÇÃO

“m,-.- Menagem Mgmt *—-*-—*-_

Assunto: Fwd: mmo DE CÓTAÇÃO
Data; 2020095?— 1034

De: cºmbabecovid'lâtêmampaap.goxabxPara; farmaííssonªhmmaimom y
»»»—« Mensagem ºriginal %»
Ass—uma: 9513460 D&CQTAÇÃQ

Data.—ÉQZG-W 14:38.

.De: maremº- . fªm Jªf
Para: remwd3©homai£,c£lm.. unilabêzmúlahneíxgmbg

comazatâamamlcqstalcomm macummtnaucom.
*(acesªs—msêgmanzcom,mb,—diagnoseãnmâthr

MUNxcme DE MACAPÁ. PQRMEIO DA SECRETARIA MUJsHClPAL DE SAÚDE. PRETENDE

A CONTRMAÇÃQ me PESSÇA JURJ'DICA. PARA EXECUTAR essa-mms DE EXAMES DE
sººonosm mp. SARs—Cov—ZICOWDAQ. msma-o ATENOER As NECEsszDADES DQ

amam mmm msg—amas Amam DQ .munfçípm DE M&M,— cºmam);
*ESPECIHCAÇÓES DG TERMO. DE REFERÉNCM EM Amo E assume Asma:

ITEM '!

SQR'ÓLOGM PARA sAas-cºvyçovgmeç exeçuçyãg qosggmmggrgars negaçãº
695 níveis de anticorpºs mais ugAngMg emmmzªçâa da metodºlºgia
ge QuímiçifumMeSççhÇlâ: dá ;egundaca sábadp amálgama-rio cla-empresa :
ser contratada; cºm fornecimento de materiais, insumos e demais

carreatas necessáf—iºs à execuçãº dos serviços; em Entrega dos»
tesunados em até 4aiçquarenta enm noras).
QUANTIDAQE MENSAL—131600

QUANTIDADE mmu 21509

*! of?



ªDreamHost Webmail :; RE:.PEDIDOÍI DE» ÇQTAÇÃQ MPM/webmail.mac'apaâpa_gfombr/“Pjask—“amaiiâej

ITE-M 2—

sonomsm mA sms—covafcovrmg: execução dos exames parª: daemçã'q
dºs níveis de anticºrpos tgG (isolada). com minação ria—metodologia de»
Quimiommmescencia: de segunda à sábado. em laboramnio—da empresa a
se! cqmlatada: com fomejcímanio de materâais, insumos e demais

correta—fm necesaáríos—àexeCUção dºs serviços; cam entrega dos
resultados em até 48 (quarenta e oito horas;
QUANTBADE MENSAL: 3.600

*OUANTIDADE TOTAL: 21.600

As pamoS'ms DEVERÃO SER ELABORABAS & ENCAMINHADAS ATÉZCJ— pm 99 DE.

smaaao as» 2629 ATÉ ASMH. CONSIDÉRANDQ No MWMO. AS. comçógs.
ABMXÓ:

1; ENTREGA DE nasumeos No mmc-i'm DA Anmwsrmçâe:
zw rwmm nos EXAMES ATÉ 48 HORAS .=
3, PAGAMENTO POR amam amam Em ATÉ ao cms APÓS c; paomcmo DA
MOTA cam-amapª—
43 vmmna DA» PROPOSTA;

5 A Pmmsm DEVERÁ ESPEClFfCARÚ wma umma ºgum EXAME;
&, 0 VALOR DE PRQPQSTAQEVERÁ cama—Arêoms CASAS DECMAIS APÓSA
VÍRGUM;
&. RAL-Ãosocm E— CNPJ DA EMPRESA;

9. DADOS, BANCARIOS;

10. sommes TELEFONÍCOS E EMAIL.

OBS; NÃO TRABALHAMQS com *MGAMENYO ANTECIPADQ ENÃO SERÃO AcmAs

PROPOSTAS INTEMPESTNAS,

AGUARDAMOS RÉSPBSTA SOBRE o iNTERESSE_'DE'—CQTAR os "ENS *oascmos ACIMA»

2on
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alí labdidêogqg *—
Laboratório
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DIAGNÓÉÉ

Oficio nº 016/2020 Macapá, 10 de setembro 652026”,
Assunto: Cotação para Realização de Exames para Covid

Em respsotas do Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,

PARA EXECUTAR os SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-19,VISANDO

ATENDER AS NECESSIDADES Do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO Do MUNICÍPIO DE MACAPÁ,

conforme especificações, quantitativos e condições,propõem o seguinte valor:

Item Descrição dos serviços Valor unitário por teste (R$)

SOROLOGIA PARA SARS-COV—Z/ COVI D-19: execução dos

exames para detectção dos níveis de anticorpos totais

(lgM),— com utilização da metodologia ELFA; de segunda à

01 sábado, em laboratório da empresa a ser contratada; R$ 125,00
com fornecimento de materiais, insumos e demais '
correlatos necessários .ªs—execução dos serviços; com
entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito horas).

SOROLOGIA PARA SARS—ÇOVfZICOVID-IB: execução dos

exames para detectção dos níveis de anticorpos IgG
(isolado), com utilização da metodologia ELFA; de

02 segunda à sábado,ern laboratório da empresa a ser R$ 110,00
contratada; com fornecimento de materiais, insumos e

demais correlatos necessários à execução dos serviços;

com entrega dos resultados em até 48 (quarenta eoito
horas).

A proposta tem validade de 30 dias a contar da Data de documento.

Atenciosamente,

/'3

% âís em Mªuá 57343 ::
l

Márlisson Octavio da Silva Rego

Farmacêutico-Responsável

CRF AP 053

96 — 99114 1218 / farmarlissothotmail.com / lab.diagnose©uol.com.br

& Nossªs unidades A
ª Unidade Matriz: * A 0 Unidade Jesus de Nazaré: , & Unifiede Santa Rita:

Av, Raimundo Álvares da Costa, Nº 336 - Centro ' Rua Leopoldo Machado, Nº 733 . J. de Nazaré R&S Din Maneio Cânciº—ia, ªlª ?13 B — Sant =x. Rita

e 9632234554 / 984144295 f (3, 9633414433 * , u wai 984144131 e
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL . &

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA _ &&

NUMERO DE INSCRIÇÃO ' “ DATA DE ABERTURA
14.315.066/0001-85 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO 20,05%"MATRIZ CADASTRAL

WOME EMPRESARIAL

i MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITAR LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 1 PORTEMEDCLIN LABORATORIO POPULAR J' ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUN DARIAS

33.12-1-02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controie
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72—5—00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
86.30-5—01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5—02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40—2—04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação Ionizante, exceto tomografia
86.40-2-11 - Serviços de radioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

% LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOI AV DUQUE DE CAXIAS 486 """"I___

CEP BAIRRO/DISTRITO MLNIciPIO ; .-'68800-071 CENTRO MACAPA AP
rãDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
[ MED.CLIN©HOTMAIL.COM (96) 3115-5051

Em; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ( DATADA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 1 20/09l2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

I SITUAÇÃO ESPECIAL ? DATA DASETUAÇÃO ESPECIALI |
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/09/2020 às 15:27:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL , 7x ?IA “ (Í.
xw ““xL NX“ /;'x. __ '—/, » ",

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA “ ««»/'

3323335533?) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 333333353“MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA SIE LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTELABORATORIO AMARAL COSTA _ DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
52.23-1-00 - Estacionamento de veiculos
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
86.40—2—99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não es pecificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOR ANTONIO BARRETO 325 ”"““
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO L .=66.055-050 UMARIZAL BELEM PA
ENDEREÇO ELETRONICO l TELEFONE

; (91) 4005—5076
I

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFR)
i'ktli

SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL! ***Húd-t ikúi'ih
|

I

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018,

Emitido no dia 10/09/2020 às 15:37:45 (data e hora de Brasília), Página: 1/1

I OfI
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A 33

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ' '“ DATA DE ABERTURA
, 4.529.431/0001 __.“ COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO mmm“,MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

S C DA SILVA

TÍTULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTELABORATORIO DIAGNOSE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

86.40-2-02 - Laboratórios clinicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAE
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV RAIMUNDO ALVARES DA COSTA 336 ""“"

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO DE68300—074 CENTRAL MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
FINANCEIRO.LABDIAGNOSEQGMAILBOM (96) 3223—4554

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
mun

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

i

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITLAÇÃO ESPECIAL***”i-M bá—ivi-i—iad—

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/09/2020 às 15:42:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA COMPARATIVO PROCESSO Nº 03787/2020-SEMSA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS- COV- 2/COVID— 19, VISANDO

ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MACAPÁ

FORNECEDOR ITEM RESUMO DA DESCRIÇÃO V. UNIT V. MES VALOR TOTAL V. GLOBAL

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVlD-19: execução dos

1 exames para detectção dos níveis de anticorpos totais (IgA/IgM), R$ 95,00 R$ 342.000,00 R$ 2.052.000,00

MEDCLIN SERV. E pRoD. com utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

Mªº'ºº HºSP'TALAR SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZlCOVlD-19: execução dos

2 exames para delectção dos níveis de anticorpos IgG (isolado), com R$ 65,00 R$ 234.000,00 R$ 1.404.000,00

utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVlD-19: execução dos

1 exames para detectção dos níveis de anticorpos totais (IgA/IgM), R$ 200,00 R$ 720.000,00 R$ 4.320.000,00

AMARAL COSTA MED. com utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

D'AGNÓST'CA SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZICOVlD-19: execução dos

2 exames para detectção dos níveis de anticorpos IgG (isolado), com R$ 160,00 R$ 576.000,00 R$ 3.456.000,00

utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVlD-19: execução dos

1 exames para detectção dos níveis de anticorpos totais (IgA/IgM), R$ 125,00 R$ 450.000,00 R$ 2.700.000,00

, com utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

LABORATORIO DIAGNOSE R$ 5.070.000,00

SOROLOGlA PARA SARS-COV-Z/COVlD-tgz execução dos

2 exames para detectção dos níveis de anticorpos IgG (isolado), com R$ 110,00 R$ 396.000,00 R$ 2.376.000,00

niilizaçãn da melodnlngia de Qnimioluminescencia.

R$ 3.456.000,00
R$ 7.776.000,00

MÉDIA DE VALORES R$ 5.430.000,00

CA ' IRA DOS SANTOS Membro da Comissa écnica COVID—lQ/SEMSA MACAPÁ: 10.09.2020

Portaria nº 273/2020-PMM



MUNICIPIO DE MACAPÁ ? 5 “'PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação se justifica-se pela situação de Emergência em Saúde Pública
instalada mundialmente, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento
no número de infectados e ate' de óbitos. O quadro fátieo é assustador e reclama das
autoridades públicas todas as medidas para enfrentamento dessa doença sem precedentes na
história recente.

Por fim, o quantitativo previsto neste Instrumento se justifica pelo número estimado
de exames que são solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos
pacientes, que na grande maioria não dispõem de condições financeiras para arcar com o
pagamento de tais exames na rede privada. Aplica-se a presente contrataçao as disposiçoes
da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 1.902/2020-PMM.

Cabe ressaltar, que a ÚNlCA empresa a apresentar proposta de preço e esta de acordo
com o estabelecido no Termo de Referência e a da empresa MEDCLIN SERVIÇOS E
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 14.315.066/0001-85.

Assim, os quantitativos a serem ofertados pela empresa a ser contratada, supre as
demandas corriqueiras do Município no momento. Como o presente caso trata-se de uma
situação de emergência diante da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da
pandemia do COVID-19, em virtude da rápida difusão do vírus por vários países, torna-se
imprescindível a testagem em massa da população como medida de enfrentamento a
pandemia.

No mais, cabe ressaltar que o preço ofertado pela empresa MEDCLIN SERVIÇOS E
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. nos valores unitários de R$ 95.00 (noventa

e cinco reais) e R$ 65 (sessenta e cinco reais) estão dentro dos parâmetros da média e da
mediana do Painel de Precos. cuios valores são R$ 160 (cento e sessenta reais).

A presente contratação supracitada está amparada pelo disposto pela Lei Federal nº
13.979. de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020? assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade

pública por causa da pandemia causada pelo novo Coronavírusr bem como nos Decretos nº
1692/2020 — PMM, de 18 de março de 2020, que declarou Situação de Emergência no
Município de Macapá e nº 1.71 1/2020 - PMM. de 23 de março de 2020. que declarou Estado
de Calamidade Pública no Município de Macapá.

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº
13.979/2020, em virtude da situação emergencial, () quantitativo pretendido está devidamente

justificado para atender as demandas imediatas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional (ESPIN), decorrente do Coronavírus (COVlD—l9).

Desta forma, resta evidente o atendimento do que a Lei 13.979/2020, primando pelo
princípio da impessoalidade e isonomia.



MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo atodos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

Macapá/AR 10 de setembro de 2020.

FEI OSA JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO CNICA COVID- 1 9/SEMSA

Portaria nº 273/2020 — SEMSA

Ola; ,
CAMILA Cªiª ADUREIRA DOS SANTOS

MEMBRO DA CO IS AO TÉCNICA COVID-I9/SEMSA
Portaria nº 273/2020 — SEMSA

RATIFICO & presente justificativa, nos termos da Lei nº 13.797/2020, Decreto nº
1 .902/2020-PM M.

Macapá—AP, 10 de setembro de 2020.

GISELA CEZIM RngVARE VOSWORAES

Secretária Municoipal Ide Saúde de MacapáDecreto nº 2 021/2020- PMM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAcAPA ' X/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE *»

Ao GAB/SEMSA/PMM

PROCESSO Nº 03787/2020—SEMSA/PMM

Encominho O processo poro cujo objeto e o CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUTAR os SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA

SARS-cov-z/COVID-I9, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE No ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, devidomeníe instruído poro
Vosso conhecimento e deliberações quanto os demoís otos.

Mocopó-AP, 10 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

CAWNA EIRA DOS SANTOS
5MEMBRO DA CO TÉCNICA COVID—W/SEMSA

Portaria nº 273/2020 -— SEMSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ã Coord. de Planejamento/SEMSA/PMM

PROCESSO Nº 03787/2020-SEMSA — SIC 248184

Encaminha o presente processo para oue proceda em
indicação de disponibilidade orçamentária necessaria a czoberiuro da fuiura
despesa.

Macapa—AP, i i de setembro de 2020.

Atenciosamente,

Q, Q Q; ;
GISELA CEZIMB ATAV RESM RAES

Secretaria Municipal de Saúde de Macapá
Decreio nº 2,021/2020—PMM
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE .“:

Ao GAB/SEMSA/PMM Q "& M;,-"
"&Processo: 03787/2020 _ >“,

Assumo: Contratação de serviços de exames de sorologia para SARS-COVIZ/COVID-19.

Enix-*manms a disponibilidade de crédito orçamentário para atender a devida despesa:

Açao: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA Á PANDEMIA COVfD-19 - MAC

Ficha: 1383

Despesa: _33.Qi,).39

í'fzagrama de Trabalho: 10.302.0007.1021.0000

itº-ame: ZI

Vaàm': 3.304.000,00

Macapá-AP, 16 de Stembro de 2020

Erich Jn du %?“ Jou:— eins
Chefe da Divisão de Gesião de Orçamento

Decreto nº. 1285/2020 - PMM

&kàJN')“,
maria zaimuluh

Coordenadora de Planejamento
Decreto nº. 1284/2020 - PMM
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GABINETE DA SECRETARIA

A DCC/SEMSAIPMM

PROCESSO Nº 03787/2020 — SEMSA/PMM - SIC 248184

Encaminhe os autos do processo em epígrafe para juntada da minuta do
termo de dispensa de licitação e minuta de contrato.

Macapá—AP, 16 de setembro de 2020.

GISELA CEZIMIÉRA AVAR S DE MORAES

Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020—PMM

. : I ' .. " “=x» & , . » xª“ r'ª m.;. w., .» _ NN— ..
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A0 GAB/SEMSA

Encaminho () processo nº 03787/2020/SEMSA/2020 com Minuta do Termo de Dispensa de

Licitação e Minuta do Contrato, conforme solicitado.

Macapá—AP, 16 de setembro de 2020.

Chefe da' Divisão de Contratos e Convênios
Decreto nº I .869/2018-PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ— SEMSA

MINUTA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
,

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto e CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA
PARA SARS-COV-Z/COVID—l9, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, em consonância com o art. 4º

da Lei 13.979/2020, bem como a Lei 8.666/93. no que couber.

Fornecedor: MEDCLIN SERVIÇOS E
PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR;
CNPJ: 14.315.066/0001-85;
Valor Unitário:

Item 1 (IgA/IgM): R$ 95,00 (noventa e cinco
reais);
Item 2 (IgG isolado) : R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais);
Valor Global da contratação: R$ XXXXX
(XXXXXXXXXX)

Item Descrição dos serviços

Quantidade
Mensal

Quantidade Valor Valor Mensaã Valor
Total (4 meses) Unitário Global

01

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-

19: execução dos exames para detectção dos
níveis de anticorpos totais (IgA/IgM), com
utilização da metodologia de
Quimioluminescencia; de segunda à sábado, em
laboratório da empresa a ser contratada; com
fornecimento de materiais, insumos e demais
correlatos necessários a execução dos serviços;

com entrega dos resultados em ate' 48 (quarenta
e Oito horas).

3.600 14.400 R$ 95,00 R$ 342.000,00 R$ 1.368.000,00

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-

19: execução dos exames para detectção dos
níveis de anticorpos IgG (isolado), com
utilização da metodologia de
Quimioluminescencia: de segunda à sábado, em
laboratório da empresa a ser contratada: com
fornecimento de materiais, insumos e demais
correlatos necessários à execução dos serviços:

com entrega dos resultados em até 48 (quarenta
e oito horas).

3.600 14.400 R$ 65,00 R$ 234.005,90 R$ 936.000,00

Macapá—AP, XX de setembro de 2020.

GISELA CEZIMBRA TAVARES DE MORAES
Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020-PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ — SEMSA

MNUTA
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. Nº 03787/2020— SEMSA/PMM- SIC 248184

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada. cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA Jl'RÍDICA, PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA
PARA SARS-COV—Z/COVID-Ú, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO
humo DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. em consonância com o
art. 4“ da Lei 13.979/2020. bem como a Lei 8.666/93. no que
couber.
Fornecedor: MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR;
CNPJ: l4.315.066/0001—85;

Valor Unitário:

[tem 1 (IgA/IgM): R$ 95,00 (noventa e cinco reais);
Item 2 (IgG isolado) : R$ 65,00 (sessenta e cinco regis);
Valor Global da contratação: R$ XXXXX (XXXXXXXXXX)

Macapá-AP, XX de setembro de 2020.

GISELA CEZIMBRA TAVARES DE MORAES
Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.021/2020-PMM
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MINUTA

CONTRATO Nº XXXIZOZO-SEMSA/PMM

Processo nº 03787/2020-SEMSA/PIVIM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, POR MEIO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE MACAPÁ) E A EMPRESA XXXXXXXXXX,

PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

DAS PARTES:

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ por meio da SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE - SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ), CNPJ nº 18.604334/0001-30, com
sede na Av. General Osório, 365, Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 68908-180, Macapa—AP, neste ato

representada por sua Secretario, a Sra. GISELA CEZIMBRA TAVARES MORAES, Brasileira, servidora pública,
RG nºXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado como CONTRATANTE, e a Empresa

XXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Av.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macapá-AP, neste ato representada por seu sócio proprietário/administrador, o

Senhor XXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, casado, empresario, RG nº XXXXXXXXXXXXX, CPF nº
XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Av, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Macapá-

AP. aqui denominada CONTRATADA. Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, conforme as condições

previstas no Processo nº I2020-SEMSAIPMM, referente a Dispensa de Licitação nº
I2020-SEMSA/PMM, publicada no sitio eletrônico oficial do Municipio em XXXXXXXXX, pelas cláusulas

a seguir expressas, definidoras das condições, direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR

OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZlCOVlD-IQ, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO Do MUNICIPIO DE MACAPÁ, por parte da

CONTRATADA ao CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste instrumento e Anexos.
ª Quantidade 1 Quantidade

Item Descrição dos serviços Mensal I Total '
SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID-19: execução dos

exames para detectção dos niveis de anticorpos totais (lgA/lgIVI), com

01 utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de segunda à sábado, 3.600 21.600
em laboratório da empresa a ser contratada; com fornecimento de
materiais, insumos e demais correlatos necessários à execução dos

serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito horas). '
SOROLOGIA PARA SARS-COV-2/COVlD-19: execução dos
exames para detectção dos níveis de anticorpos IgG (isolado), com i .

02 utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de segundaàsébado, I 3.600 * 21.600
em laboratório da empresa a ser contratada; com fornecimento de!
materiais, insumos e demais correlatos necessários à execução dos :

serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito horas). ;
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A legislação pátria vigente reconhece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e prevê também

que o Estado deve promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercicio. O dever do Estado de garantir
a saúde consiste na formulação e execução de politicas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário

às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
2.2. Desse modo, para que o Municipio de Macapá possa atender de forma mais eficiente a população, bem

como, promover as ações de saúde que resultem na melhoria dos indicadores é imprescindível dotar a Rede

Municipal de Saúde com serviços complementares, em virtude da falta de infra-estrutura adequada e pessoal

especializado, A complementação dos serviços de saúde por meio da iniciativa privada no âmbito do Municipio

visa alcançar maior qualidade e eficiência na prestação dos serviços. Considerando a importância destes

serviços e no intuito de sempre melhor atender ao interesse público, torna-se necessária a contratação de
empresa para tal tinalidade. Além destes fatores, a terceirização deste serviço garante um menor custo, maior
eficiência do serviço e garantindo melhor um planejamento.

2.3. A presente contratação se justifica—se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada
mundialmente, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento no número de infectados

e até de óbitos. O quadro fatico é assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas para
enfrentamento dessa doença sem precedentes na história recente.

2.4. Por Um, o quantitativo previsto neste instrumento se justifica pelo número esrimado de exames que são
solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos pacientes, que na grande maioria não

dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento de tais exames na rede privada.

2.5. Aplica-se a presente contrataçao as disposiçoes da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, Decreto nº
1.902/2020-PMM.

CLÁUSULA TERCEIRA - oo VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor atribuido ao presente Contrato está estimado no valor global de R$ XXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas,

encargos, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir na contratação.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente consignados no orçamento da
Secretaria Municipal de Saúde, [por meio da Fonte: 21, Plano: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPlDA A
PANDEMlA DO COViD—19 — SAUDE MAC.

CLÁUSULA QUINTA - DA VlGÉNCiA DO CONTRATO:

5.1. O Contrato tera vigência de 6 (seis) meses, contada a partir de sua assinatura, podendo ter sua duração

prorrogada, apos a verificação da real necessidade e vantagens para a Administração em sua continuidade,
conforme disposto no art. 4—H, Lei nº 13.979/2020.

5.2. A vigência do Contrato Emergencial não finda com o término do estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019, conforme preconiza o artigo 8º da Lei

nº 13.979/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA

6.1 A nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo cientifico foi capaz de apresentar

soluções, além do isolamento social e do uso de máscaras, para conter a disseminação e agravamento do
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quadro é necessário também que o Poder Público proceda em testagem em massa da população, com objetivo
de dar maior efetividade ao tratamento precoce dos pacientes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O objeto do presente instrumento tem como finalidade a execução dos exames para detectção dos niveis de

anticorpos totais (lgA/lgM/lgG) e anticorpos lgG (isolado), com utilização da metodologia de
Quimioluminescencia.

7.2. A empresa a ser contratada deverá realizar os exames, de segunda a sábado, nas dependências de seus
laboratórios e disponibilizar as equipes de profissionais capacitados, em número suficiente ao atendimento das
demandas diárias da Administração.

7.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os materiais, insumos e demais correlatos necessários a

execução dos serviços, devendo os recipientes de coleta (tubetes, etc.) ser entregues na Sede da Secretaria

Municipal de Saúde para distribuição aos locais de coleta.
7.4. Os resultos/laudos dos exames deverão ser encaminhados impressos à sede da Secretaria de Saúde, no

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas), em envelopes individuais, devidamente identincados com
etiqueta contendo: nome completo da paciente, nome do exame realizado, número do CPF e SUS (quando
disponivel) e data de nascimento.

7.5. O Municipio disponibilizará os locais e profissionais necessarios aos procediementos de coleta e transporte,

até os laboratórios da empresa a ser contrada, das amostras devidamente acondicionados conforme as

orientações técnicas.

7.6. Os serviços serão remunerados mensalmente, conforme o número de exames efetivamente executados e
atestados pela Adminisração.
7.7. A Contratada deverá atender as demandas diarias, conforme cronograma semanal a ser definido pela

Administração, ficando sob a inteira responsabilidade da contratada o perfeito funcionamento e manutenção do
laboratório, arcando com todos os custos operacionais que direta ou indiretamente incidam na realização dos

exames.

7.8. A Contrate só será remunerada pelos exames aptos ao correto diagnóstico, sendo de sua total

responsabilidade o ônus pela reexucução do exame avariado.
7.9. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, o histórico e informações dos exames

realizados, bem como, disponibilizar a qualquer tempo tais informações para alimentação dos sistemas

governamentais.
7.10. É totalmente proibida a divulgação ou fornecimento de dados referentes aos exames realizados, exceto,

sob expressa autorização da Contratante.

7.11. No caso de impossibilidade de entrega de resultados/laudos no prazo acima estipulado, a Contratada

deverá comunicar por escrito ao Contratante, ressalvada a possibilidade de aplicação das penalidades previstas.
7.12. A Contratada será avaliada pela Secretaria de Saúde do Municipio para definir se houve ou não o

cumprimento das disposições previstas neste instrumento. Em caso afirmativo, a Secretaria poderá realizar a
renovação do contrato de prestação de serviços e emitirá o respectivo atestado de capacidade técnica.

7.13. A empresa deverá apresentar à Administração a relação completa dos equipamentos, insumos, materiais e

mão de obra que irá utilizar na execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do

periodo de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pela contratada.



SECRETARIA MUNiClPAL DE SAUDE

8.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto" pelo servidor competente na nota hscai

apresentada.
8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação Hnanceira 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—ã apos a comprovação

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
8.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
8.5. Antes de cada pagamento a contratada, será realizada consulta para verincar a manutenção das condições

de habilitação exigidas no edital.
8.6. Constatando—se, a situação de irregularidade da contratada, sera 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 periodo, a critério da contratante.

8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a 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.

8.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 'a rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurando a contratada a ampla defesa.
8.9. 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.
8.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicável.

8.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele

regime. No entanto. o pagamento ficará condicionado a apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar,

8.11. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, tica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada com base no Índice Nacionai de Preços

ao Consumidor (INPC).

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exercer a gestão e fiscalização das condições contratuais dos serviços por técnicos especialmente

designados, que terão a responsabilidade de registrar todas as ocorrências relacionadas ao contrato na forma

prevista na Lei nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.
9.2. Nomear Comissão de fiscalização do contrato, assim como seus substitutivos.

9.3. Inspecionar os materiais, insumos ou produtos empregados na execução dos serviços.
9.4. Notihcar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços,

9.5. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento e proporcional à demanda
mensai.

9.6. Facilitar por todos seus meios o exercicio das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso as instalações

necessárias à prestação dos serviços contratados, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e

os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste instrumento.
9.7. Prestar aos empregados da CONTRATADA as informações e esclarecimentos que eventualmente venham

a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
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9.8. Disponibilizar rotinas e/ou cronograma de realização dos exames na Unidade de Saúde.

9.9. Orientar a equipe de saude quanto ao cuidado com objetos, instrumentos ou outros artigos referentes aos

serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Realizar os exames e emitir os respectivos resultados/laudos, de acordo com as especificações,

quantitativos e condições definidas neste termo.
10.2. Observar de forma integral os protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo

Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS.

10.3. A Contratada deverá fornecer todas as informações necessárias à Administração para alimentação de

sistemas e programas governamentais;
10.4. Garantir a não paralisação do serviços por motivo de falta de insumos, equipamentos ou pronssionais, sob

pena de aplicação de penalidades ou a possivel rescisão contratual.
10.5. A Contratada não poderá suspender a execuçao dos serviços por motivo de inadimplencia por parte da

Contrante, salvo se a inadimplência for superior a 90 (noventa) dias.

10.6. A Contratada devera assumir todos os custos incidentes sobre a execuçao dos serviços, bem como,

manter o preço proposto.
10.7. É de inteira responsabiliade da Contratada o vínculo juridico e trabalhista existente os funcionários e a
Contratada.

10.8. A Contratada tica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor iniciai atualizado do
contrato.

10.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e trabalhistas oriundos da contratação
10.10. A Contratada deverá informar mensalmente a Contratante o quantitativo de exames realizados.

10.11. Indicar preposto com poderes para manter contato e solucionar problemas identificados na execução do
contrato.

10.12. Comunicar a Contratante qualquer irregularidade praticada por servidor que dificulte ou prejudique a

execução dos serviços.
10.13. Acatar as normas e orientações emanadas pela nscalização do contrato com vistas a garantir a qualidade,

segurança e controle.

10.14. Responsabilizar—se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução dos serviços, não podendo ser argiiido para efeito de exclusão de responsabilidade,
o fato de a SEMSA/PMM proceder à fiscalização ou o acompanhamento de execução dos serviços.
10.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sem prévia autorização do
contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FlSCALlZACÃO

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar

a entrega dos medicamentos, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos obseivados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera
confiado & uma comissão de, no minimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.3. 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 imperfeições técnicas ou vicios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993,
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11.4. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que
possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão
compete exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8666/1993.
11.5. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por
servidores a serem designados pelo (e) Gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde, na condição de
representantes da CONTRATANTE.
11.6. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:

11.6.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos
exigidos neste Termo e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais
caracteristicas propostas pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de liquidação e pagamento.

11.7. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de
acompanhamento e Escalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes.
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência de Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor(a) da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para adoção
das imediatas medidas saneadoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANCÓES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
a) lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

) Ensejar o retardamento da execução do objeto.
Fraudar a execução do contrato.

) Comportar-se de modo inidôneo.
e) Cometer fraude fiscal.
I) Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos signiúcativos
para a Contratante.
12.2.2. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuizo da
aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.
12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Macapa/AP, por prazo não
superior a 02 (dois) anos, nos termos da lei 8666/93.
12.2.4. 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 própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
l. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
ll. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação.
lll. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos
praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuizo da legislação local, se houver.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observado o principio da
proporcionalidade.

b

c

d
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12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de Informaçoes

de empresas punidas, sem prejuizo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

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

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas na Lei nº 8666/93 e suas
alterações, sem que caiba a CONTRATADA, o direito a qualquer indenização. sem prejuízo das
penalidades pertinentes;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
o) Judicialmente, nos termos da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

14.1. Nos termos do art. 55, â2º da Lei nº 8666/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no 5 eº do art. 32
desta Lei.

14.2. A CONTRATADA Hoara obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou
supressões ao objeto contratado ate o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato
e/ou termo equivalente, nos termos do artigo 4-I da Lei nº 1397912020.
14.3. O Fornecedor deverá adotar medidas de execução do objeto deste Termo de Referência de forma imediata
para 50% da quantidade total dos medicamentos e 50% em 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Nota de
Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento dos produtos.

Macapá-AP, XXXXXXXXX DE 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE CONTRATADA

>“.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº XXXXX/ZOZO-SEMSA/PMNI
(Processo nº xxx/ZOZO-SEMSA/PMM)

DAS PART ES:

Pelo presente instrumento a PREFEITI RA MIlNICIPAL DE
MAC APA por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI DE
- SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ)
CNPJ nº 18. 604. 334/0001- 30, com sede na Av General Osório. 365
Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 68908480, Macapa-AP, neste
ato representada por sua Secretaria & Sra. GISELA CEZINIBRA
'I'AVARES MORAES, doravante denominado como
CONTRATANTE. e a Empresa XXXXXXXXXXX. pessoa jurídica
de direito privado. com CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com
sede na Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqw denominada
CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente Contrato?
conforme as condições previstas no Processo nº 0.020-
SEMSA/PMM, referente à Dispensa de Licitação nº /2020—
SEMSA/PMM, publicada no sítio eletrônico oficial do Município em
XXXXXXXXX, pelas cláusulas a seguir expressas. definidoras das
condições. direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DO FIiNDAMENTO LEGAL:
A contratação dos serviços objeto deste Termo reger-se-á, no que for
aplicável, pela Constituição Federal de 1988. Lei 8979/2020 e Lei nº
8666/1993 e Decreto nº 1.902/2020-PMM,

DO OBJETO:
Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS—COV-Z/COVID-w.
VISANDO A'I'ENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE
MACAPÁ

no VALOR DO CONTRATO:
O valor atribuído ao presente Contrato está estimado no valor mensal
de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX). Considerando
que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas,
carregamento, transporte e outros que, direta ou indiretamente,
incidam ou venham a incidir na contratação,

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos necessários a cobertura da despesa estão devidamente
consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. por
meio da Ação: xxx; Fonte: ZI; Despesa: xxxxx; Plano:
ENFRENTANIENT O E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO
(OV-ID l9 SAUDE MAC.

DA VIGENCIA no CONTRAz'l'O
A vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados da data de
sua assinatura podendo ser prorrogado até o limite previsto na 1 ei nº
l3. 979

Macapá-AP, XXXXXXXXde 2020.

XXXXXXXXXXX' ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL'DE DE MACAPA

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
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GABINETE DA SECRETARiA Quãº? "““ ————— .;

Á ASSEJUR/SEMSA/PMM

Encaminho a Vossa Senhoria o processo nº 02405/2020/SEMSA/PMM — SIC
248184 para análise e emissão de parecer jurídico e AUTORiZO o prosseguimento da
futura contratação a ser realizada por esta Secretaria de Saúde.

Macapá-AP, 16 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

GISELA CEZIM RA TWDE MORAES
Secretária Municipal de Saúde de Macapá

Decreto nº 2.02 t/ZOZO—PMM

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá—AP
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PARECER Nº 232/2020 - ASSEJUR/SEMSA/PMM

PROCESSO Nº: 03787/2020 —SEMSA/PMM — SIC 2481I84
INTERESSADO (A): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SEMSA/PMM
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. LEI 13.979/2020. DECRETO Nº
1.902/2020-PMM. MATERIA CORRELATA. CONTRATAÇÃO

DE SERVIÇOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

|_ DO RELATÓRIO

Os autos do presente processo foram enviados a esta Assessoria Juridica setorial, para

analise e emissão de parecer juridico acerca da instrução processual e manifestação quanto & minuta do

de contrato e os demais documentos juntado aos autos.

O processo objetiva, na realidade, contratação por dispensa de licitação de serviços por

parte da Administração Pública, para executar as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de

saúde, cujo seu objeto e: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS

DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZICOVlD-19, VISANDO ATENDER AS

NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICIPIO DE MACAPÁ.”

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos:

Memorando de abertura nº 231/2020—CMC/SEMSA/PMM;

Checklist;

Termo de Referência devidamente aprovado pela autoridade competente;

Pedido de Cotação de Preços;

Consulta de Preços ao Painel de Preços do Ministério da Economia;

Propostas de Preços das Empresas MEDCLIN, AMARAL COSTA MEDICI

DIAGNÓSTICA e LABORATÓRIO DIAGNOSE,

Mapa Compativo de Preços;

Justificativa da Contratação;

Minutas de instrumento da contratação e termo de dispensa;

Autorização da Pasta Gestora;

Encaminhamento à Assessoria Juridica Setorial para analise e emissão de parecerjuridico.

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapa—AP
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A apreciação presente busca atender ao que dispõe o artigo 38, da nº 8.666i1993, que

obriga a análise de todas as minutas de Licitação, bem como contratos, acordos, convênios ou ajustes a

serem celebrados pela Administração Pública. Portanto, tais instrumentos devem ser previamente

examinados e aprovados pela Assessoria Jurídica do órgão licitante antes de serem postos a publicação.

É o breve relatório. Passo a opinar.

Il — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Preliminarmente, ressalte-se que o presente exame limitar—se-á aos aspectos jurídicos da

matéria consoante a fase proposta, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos e aqueles que exijam o

exercício da competência e discricionariedade administrativa a cargo dos órgãos competentes desta

Secretaria.

Com as devidas especialidades que o caso requer, inicialmente e de salutar importância

frisar que nossa Carta Magna aponta no sentido da obrigatoriedade do processo licitatório, para que se

escolha a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sempre que se pretenda & alienação

ou aquisição de bens móveis e imóveis, a construção de obras e a contratação de serviços especificos

(art.37, inciso XXl, CF/88).

O art. 37, da CF/88 preconiza que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos princípios da

Legalidade, lmpessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e, também, ao seguinte:

XXl— ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,

qual somente permitira as exigências de qualificação tecnica e econômica indispensável

garantia do cumprimento das obrigações.

O processo sob análise excetua—se da previsão constitucional de promoter processo '

licitatório como regra a ser obedecida pela Administração Pública em geral. A demanda tatica presente l

também não se enquadra nas situações excepcionais contidas no rol de dispensas ou de inexigibilidade

de licitação contidas nos artigos 24 e 25, da Lei nº 8666/93.

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapa-AP



Pág. S';
Rub. '

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNIÇlPAL DE SAUDE
ASSESSORIA JURlDlCA SETORIAL

O fundamento de ser da presente demanda se pauta pela situação extraordinaria pela qual

passa o Municipio de Macapá e o Mundo. Ou seja, a situação emergencial de saúde pública declarada

pela Organização Mundial de Saúde e reconhecida pela Lei Federal 1397912020, que dispõe sobre

inúmeras medidas e ações que visam o enfrentamento da pandemia mundiai provocada pelo novo

coronavírus.

Como dito, a situação é excepcional e forçou as autoridades e agentes políticos, entre

outras medidas, a flexibilizarem as normas e procedimentos referentes às aquisições e contratações

pública de bens e serviços visando o enfrentamento da pandemia. O Diploma Emergencial previu, assim,

que o Poder Público lançasse mão de procedimentos de contratação direta, como e o caso da dispensa

de iicitação previsto em seu artigo 4º, senão vejamos:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei.

Nota-se, entretanto, que o instituto da dispensa de licitação não é algo estranho ao nosso

ordenamento jurídico, visto que ha situações previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos que atraem

a sua aplicação na pratica administrativa. Porém, a inovação repousa na peculiaridade de que as

contratações e aquisições fundamentadas nesta nova norma devem ser destinadas especialmente ao

enfrentamento da emergência de saúde pública. Justamente como e o caso da demanda sob análise,

que objetiva reforçar das ações de saúde pública no enfrentamento da pandemia, por meio número da

realização de exames que são solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos

pacientes, que na grande maioria não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento de

tais exames na rede privada, bem como detectar as pessoas infectadas pelo COViD—19. 5.i
i
l

iOutro ponto importante que merece ser frisado é o relacionado a desnecessidade e/
(

elaboração de estudos preliminares e admissão de termo de referência ou projeto básico simplifica o,i_
l

bem como, a excepcionalidade de dispensa de estimativa de preços para nodeamento da contrata ão.

Assim, diante das medidas previstas na nova norma, verificamos uma verdadeira busca pela

desburocratização no sentido de atender as necessidades públicas reclamadas no momento da “»

emergência de saúde pública.

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos -— Macapá-AP
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As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia decorrentes do

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional foram contempladas com

regramento especializado que consta da Lei n. 13.979/2020. Importante observar que a situação pontual

e singular que assola o pais e o mundo recomendou um tratamento diferenciado para as contratações no

afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuizos, em uma ponderação necessária entre, de um lado,

o direito à vida e à saúde individual e coletiva e, de outro, o principio da economicidade administrativa.

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei n. 'i3.979/2020 inaugura uma

hipótese especifica de contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da

situação decorrente da ameaça representada pela COVlD-19. A dispensa tratada pela novel legislação,

alem de possuir destinação específica, é do tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada

enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavirus.

Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavirus expressamente simplifica o

procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos:

a) dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços

comuns (art. 4º-C);

b) O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na

execução do contrato (art. 4º-D) ;

c) Aceitação de projeto básico/termo de referência simplificado, o qual contenha os

elementos previstos no art. 4-E, 5 tº da Lei em comento;

d) Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, a

estimativa de preço exigida pelo 5 1º, inciso VI, do art. 4—E da Lei nº 13.979, de 2020;e ª,;

e) Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação, excepcionalmente e

mediante justificativa, nas situações em que houver restrição de fornecedores ou prestadores de serviç , f
, !

ressalvadas as habilitações relativas a regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento db/

disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de menores) (art. 4º—F).Portanto, o dispositivo

prevê a divulgação da intenção do registro de preços, para que outros órgãos manifestem intenção em

/*<—

participar do processo de contratação. Nesse sentido, verifica-se que a Municipalidade obedeceu ao

determina a nova lei e franqueou o prazo minimo legal para manifestações. Ademais, constata—se a

4

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá—AP
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intenção por parte da Secretaria Municipal de Agricultura de Macapá em participar do processo visando

atender as necessidades daquele órgão.

Concluindo, considerando a situação de extrema emergência, a lei procurou abarcar uma

hipótese de contratação direta especifica e temporária, em que pese guardar inspiração em algumas das

disposições regulares das contratações emergenciais disciplinadas pela Lei n. 8666/93. Note-se que as

contratações diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n. 13.979/2020 não se confundem em

absoluto com as contratações emergenciais tipicas, seja pelo procedimento diferenciado tratado pela

norma, seja pela aplicação direcionada e temporaria.

III — DA ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PROCESSO

Em análise aos autos do processo nº 03787, verifica-se que ha pedido de cotação, no dia

08 de setembro de 2020 a diversas empresas do ramo.

Estabeleceu-se o prazo para envio da resposta de cotação até 09 de setembro de 2020.

Tempestivamente, 03 (três) empresas responderam às solicitações, sendo avaliados os

preços mais vantajosos à Administração e as condições expostas no Termo de Referência,

As cotações de preços enviadas às empresas solicitou o custo da unidade de exames de

sorologia, com fornecimento de matérias e demais correlatos necessários para a execução dos serviços,

conforme descrição do Termo de Referência.

A Empresa vencedora do objeto é a MEDCLIN SERVlÇOS E PRODUTOS MÉDICO

HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 14.315066/0001—85), cuja proposta além de estar em conformidade com o

Termo de Referência, apresenta o menor valor unitário do objeto, de acordo com mapa comparativo de

preços e preços dentro dos parâmetros do Painel de Preços do Ministerio da Economia. f/UL ""

O valor total da proposta da empresa vencedora supracitada, com validade de 00

(sessenta) dias, e de R$ 3.456.000,00 (três milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil reais). I

Assim sendo, fica nítido que a administração não se esquivou da responsabilidadeªrd/eªv

atender aos ditames legais, no momento em que realizou a pesquisa de preço com os potenciais

fornecedores, conforme lei 13.979 de 2020, em seu art. 4º—E, giº, VI, “e", tendo obtido êxito com a

empresa acima descrita.

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — MacapáaAP
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Com relação ao do Termo de Referência con-tida nos autos, verifica-se que esta se

encontra em conformidade com o dispõe a Lei Federal nº 13.979, apresentando objeto, descrição

detalhada deste, fundamentação legal, descrição resumida da solução apresentada, justificativa para a

aquisição, entrega e critérios de aceitação do objeto, obrigações da contratante e contratada,

fiscalização do contrato, dotação orçamentária, dentre outros.

Com relação a minuta do termo de dispensa de licitação, tem-se que esta também se

apresenta em conformidade com os ditames legais vigentes.

Acerca da minuta do termo contratual, verifica-se que possui estrutura e cláusulas

padronizadas que garantem a Administração Municipal o controle e fiscalização da contratação, bem

como, a possibilidade de ajustes futuros com vistas ao aperfeiçoamento da contratação. Assim, pode-se

afirmar com segurança que a minuta de contrato atende aos requisitos minimos previstos no artigo 55,

da Lei nº 8666/93. Porém, recomenda-se que a viqência do contrato seja por 04 (quatro) meses,

podendo ser prorroqada de acordo com a Lei 1337912020.

Por fim, ressalta-se que o objeto constante no Termo de Referência e excíusivamente

destinado ao combate ao COVlD-19 no Municipio de Macapá, conforme estabelece a Lei 13.979/2020 e

se trata de contratação de serviços de exames de sorologia, em conformidade com o art. 4º da Lei

13.979/2020.

IV — DA CONCLUSÃO

Após análise exclusiva dos documentos constantes nos autos do Processo nº 83787/2020 —

SEMSA/PMM opina-se pela possibilidade juridica de contratação de serviços de sorologia, conforme

descrito no Termo de Referência, 0 qual será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de

Saúde de Macapá/AP para auxiliar no combate a Pandemia.

Ressalte-se, no entanto, que cabe ao gestor Municipal, baseado na conveniêndíáítxr '
oportunidade e discricionariedade o prosseguimento desta demanda e o acatamento (cu na?) orj ,

i

't

Ipresente parecer. [
i
i

E para que haja o regular prosseguimento do feito, RECOMENDA-SE: V

Todavia, sugerimos a observação ao que se segue:

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos» Macapá—AP
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1) Encaminhamento a Procuradoria-Geral do Municipio — PROGEM para emissão de

parecer retificador ou homologatório deste;

2) Sejam observadas as exigências legais de publicidade oficial e transparência pública;

3) Seja apresentada pela empresa a ser contratada a comprovação dos requisitos

previstos no tópico 4 do Termo de Referência;

4) Encaminhamento dos autos a Secretária de Municipal de Transoarência e

Controladoria.

No mais, ao nosso entender, o processo não apresenta inconsistências que possam gerar

prejuízos à administração pública ou que não possam ser devidamente sanadas no âmbito interno do

órgão municipal, ou seja, antes de gerarem seus efeitos jurídicos,

É o parecer que submeto a esta Procuradoria Geral para ratificação e homologação ou

retificação das inconsistências existentes

Macapá—AP, 17 de setembro de 2020.

Decreton .Í57/2020-PMM
OAB Nº 2209/AP

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá.—AP
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AO GABISEMSA/PMM

PROCESSO Nº: 03787/2020-SEMSA/PMM

Encaminho o presente processo contendo Parecer Jurídico nº 232/2020 —
ASSEJUR/SEMSA/PMM, para Vossa Análise e decisão quantos aos demais encaminhamentos.

;Mãóàpá-AP, 17 de setembro de 2020.

MÁ ss' 'DASIÉVA
Assessor Jur dico S ”31 — SEMSA/PMM

Decreto nºz/1 57/2020—PMM

OAB pãº 2209/AP

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá-AP
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GABINETE DA SECRETARIA

Oficio nº 2405/2020-GABISEMSAIPMM

Macapá-AP, 17 de setembro de 2020.

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM/PMM)

PROCESSO Nº 03787I2020-SEMSAIPMM — SIC 248184-
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência com as honrarias de estilo e

considerando a atual situação de emergência de saúde pública de importância
internacional, declarada com PANDEMIA MUNDIAL, bem como reconhecida por meio da

Lei Federal nº 13.979/2020, esta municipalidade lança mão de procedimentos ob_ietivando

o enfrentamento ao avanço da contaminação no Municipio de Macapá.

Assim, encaminhamos os autos do presente processo contendo Parecer Jurídico

Setorial nº 23265/2020-ASSEJUR/SEMSA/PMM, para Vossa análise e providências que a

demanda requer.

Aproveito a oportunidade para externar votos de elevada estima e agradecer a

atenção dispensada a esta demanda.

Atenciosamente,

GISELA CEZIM'ÉRA %MDE MORAES

Secretária Municipal de Saúde - SEMSA/PMM

Decreto nº 2.021/2020-PMM

:rirr “ TSW)? lº GII-(Zi d ) IXIQLIDIÇIDIO

ug ª "U eu il /O____ªj /_ê_Q2'—5
A5 15 _hs ªg rnrl'l

Av. General Osório, nº 365, Bairro Julião Ramos — Macapá—AP
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UNIDADE ADMINISTRATIVA — CARTÓRIO

RECEBIMENTO

Em 17/09/2020 RECEBI o presente processo nº 03 787/2020

EDECILENE MARTIN/ÉSSPANTOJA

Coordehqgloraxdeâgâitório
Procuradoria-Geral do Múmtííííiíde Macapá — PROGEM

Decreto nº 197/20 I 8—PMM

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIDO em 17/09/2020 o processo acima epigrafado,

ao Assessor Jurídico do Município de Macapá: ROMANTI
EZER M C RAMOS .

. JÁ“ *», , M,,“ *WM.

EDECILENE MARTINS IâANTOJA
Coordenadora dÉMCartório

Procuradoria-Geral do Município de Macapá — PROGEM
Decreto nº 197/2018—PMM

Avenida Fab, 840 —— Centro — Macapá - Amapá
Fone: (96) 98802-9165 [ Site: www.macapa.ap.gov.br
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IProcesso nº 03787/2020 — SEMSA/PMM — SIC: 248.184

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO — CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE E

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENT

EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI FEDERAL TEMPORÁRIA
13.979 DE 2020.
InIeresscdo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE— SEMSA

CERTIFICAÇÃO

Vieram os ouios o esie Assessor Jurídico paro onãiise e ceriificoção do
Parecer Jurídico Setorial nº 232/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM. Assim) procedi no
ondlise gioboi aos 00105 do presenIe processo e do respectivo porecer, que IraIa
do DISPENSA DE LICITAÇÃO — CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA SOROLOGIA
FARA SARS — COV2/COVlD-T9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA

—- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI FEDERAL TEMPORÁRIA 13.979 DE 2020.

Imporfonie desIdcar que o Lei 13.979 de 2020, esiabeieceu um riio
DroçedimenTO simplificado pora conIroioções emergenciais com visios ao
enfrentomenio ao COVlD—iº, sendo esiobeiecido no ori. 4—E o seguinre, veja:

Ari. 4º—E. Nos aquisições ou coniroioções de bens, serviços e insumos
necessários 00 enfrentamento do emerge-ndo de saúde público de
imporiãncio iniernocionoi de que Ira'ro esta Lei, serã odmiiido a
apresenfoção de iermo de referendo simpiifiçodo ou de proiefo
basico simplifiçodo. (incluido pelo Lei nº I4.035, de 2020)
& Iº O Iermo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado referidos no caput deste artigo conterá: (Incluído pela
Lei nº 14.035. de 2020) - presenie as fls. 06/15
| — decloroção do Objeto; (Incluido pelo Lei nº 14.035, de 2020) —
item 1 do termo de referência as fis. 06/15.
II — fundomenração simplifiçoda do conrrofoção: (incluido pela Lei
nº i4.035, de 2020) — item 2 do Termo de referência as fls. 06/15.
ili — descrição resumida da solução apreseniada; (incluido peio Lei
,nº “1.035, de 2020) — item 3 do termo de referência as fis. 06/15.
IV — requisitos do conIroíoção; (inçiuido pela Lei nº I4.035, de 2020)
V — çriierios de medição e de pogomenio: (incluido pelo Lei nº
I4.035, de 2020) - IIem 4 do Iermo de referência os fIs. 06/15.
Vi — esiimaiivo de preços obiida por meio de, no mínimo, I (um) dos
seguiníes porômeiros: (inçiuido pela Lei nº 14.035, de 2020)
a) Poriai de Compras do Governo Federoi: (incluído pelo Lei nº
I4.035, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluido pela Lei nº
14.035, de 2020) - as fIs. 18/30.
o) siies especializados ou de dominio ompio: (Incluido peio Lei nº
I4.035, de 2020)
d) coniraioções simiiores de ourros enies pÚbHços: ou inciuido peia

Lei nº I4.035, de 2020) fªx

à?&

,f',
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e) pesquisa reaiízodg com os poíenciaí—s fornecedor _
pela Lei nº 14 035, de 2D20) as fls 21/30 *
Ví ! ——0ªdequoçõo orçamenfóríq ( inclwdo peb. Lei nº— 14.usfls 39 -- —
à 2ª— Excepcionalmente. mediante IUS'HfiCGTIVG da oumndcde
compramníe, sem dispensado o estimulªva de preços de que from o
inciso VI do 5 ?º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.635, de 202%

Há. jUStifícaHva especifica para a contratação as ªs. 35/36, com
respectivo indicaçãº QÍÇGmQÚÍÓfÍ—O hóbiít para cumprir .o pagamento do: despesas;
minuto de termo de dispensa de imitação cºm os requisitºs mínimos as fts. 452143 &
cºnf—reto as fis. 44/56.

Recomenda—se ainda: o emite cumprimento das medidas abaixo
(alcançadas:

1. Prévio empenhº da despesa na forma do em. ao ao lei 4.320 de *1 954;
2. ºbservância do: contido no art. 42 da Lei ale-Responsabmdade Fiscal;

_.3 :: estrita observênma dos raciais-Bos de publicidade premia: no art. 4

licitação e o contratual d rua ser publicados no Diariº __ _ _
Ressat—M—se ainda, que a análise restringiu-se abs aspectos lunar—os da

matériª;; agºnia a mâtmçgº prºcessua! procmtmenm stew; aprºvaçãº das
minutºs do Jusfifícaíiva de DíapenSo de Uci'fícaçào e do commit), nos mmm—os do
artigº 38; parágrafº UHICG da Lei 8.655—[93 qbstendQ—sia quantº aºs especie-'s—
técnícQ—sye aque—les ggeexiíam lo &xerCícão—ªdq ccmpeténdgequ discriçíon-qríedade
administrativa do Gestar-_*— dia; Pasta

Da _.QHQHSE aºs; gºtº—s não fºram _idEm'içf-icçm;inamásàn—dqa _çapgzes- da
prejudicar oeproasseguime o da demanda, conf—iudsoªbríenícxmcs—Aqua seja observado
Q que foi mamando—na parecer jurídica.

Encaminhe 65 (144405 no Subprocurador Gera? do Município de Mec—capô
para Graúna—e & rcTi—ªficaçâo;

Assessor JÚndmo/PRQGEM

DEC 2951219? »- GAB/AP 2402

MGcapó—AR,_ 17 da Setembro de 2620;
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Processo nº 03787/2020— “SEMSA/PMM SIC: 248.184 (3 g;
AssunIo: DISPENSA DE LICITAÇÃO— CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE %MMARA—
SOROLOGIA PARA SARS — COV2/COVID- I? PARA ATENDER AS NECES UADES DA'
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA DE ENFRENTAM GDA
EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI FEDERAL TEMPORÁRIA

13.979 DE 2020.
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE— SEMSA

RATIFICAÇÃO

RATIFICO o Parecer Jurídico Setorial nº 232/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM.

Assim,, proceat na análise global dos autos do presente processo e ao respectivo
parecer, que trata da DISPENSA DE LICITAÇÃO — CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
PARA SOROLOGIA PARA SARS — COV2/COVID-T9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE

SAÚDE PÚBLICA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI FEDERAL TEMPORÁRIA 13.979 DE 2020.

Importante destacar que a Lei 93.979 de 2020, estabeleceu um rito
procedimento simplificado para contratações emergenciais com vistas ao
enfrentamento ao COVID—Iº, sendo estabelecido no art. 4-E o seguinte, veja:

Art. 4º—E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e Insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importancia internacional de que trata esta Lei, sera admitida a
apresentação de termo de reterencãa simpliticado ou de ;) ojeto
basico simplificado. (Incluido pela Lei nº I4.035, de 2020)
5 Tº O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado referidos no caput deste artigo conterá: (Incluído pela
Lei nº I4.035, de 2020) — presente os fls. 06/15

| — declaração do objeto; (incluído pela Lei nº I4.035, de 2020) -
item I do termo de referência os fls. 06/15.
II — fundamentação simplificada da contratação: (Incluído pela Lei
nº I4.035, de 2020) — item 2 do termo de referência as fls. 06/15.
III — descriçao resumida da soluçao apresentada; (Incluido pela Lei
nº “54.035, de 2020) — item 3 do termo de referência as fls. 06/15.
lv - requisitos da contratação; (Incluido pela Lei nº I4.035, de 2020)
V — criterios de medição e de pagamento; (Incluido pela Lei nº
M.OBS, de 2020) — item 4 do termo de referência as fls. 06/15.
VI « estimativa de preços obtida por meio de, no minimo, I (um) dos
seguintes parametros: I'incluíao pela Lei nº I4,035, de 2020)
o) Portal de Compras do Governo Federal: (Incluido pela Lei nº
M.OBS, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020) — as fls. 18/30.
c) sites especializados ou de dominio amplo; (Incluido pela Lei nº
I4.035, de 2020;
a) contratações similares de outros entes públicos: ou (Inc
Lei nº I4.035, de 2020)

&º'p

(& dO MUD/€, :
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedoresfªaº (mªdo
pela Lei nº l4.035, de 2020) as fls. 21/30. 0,
Vll — adequação orçamentária. (incluido pela Lei nº l4.03 de 2%as fls. 39. ““““”
% 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, sera dispensada a estimativa de preços de que trata o
inciso Vl do 5 tº deste artigo. (Incluído pela Lei nº l4.035, de 2020)

Há justificativa especifica para a contratação as fls. 35/36, com.
respectiva indicação orçamentária hábil para cumprir o pagamento da despesas,
minuta de termo de dispensa de licitação com os requisitos mínimos as fls. 42/43 e
contrato as fls. 44/50.

Recomenda-se ainda o estrito cumprimento das medidas abaixo
elencadas:

1. Prévio empenho da despesa na forma do art. 60 da lei 4.320 de 1964:
2. ºbservância do contido no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
3. A estrita observância dos requisitos de publicidade previstas no art. 4,

ê2º da Lei 13.979 de 2020, acrescendo que o Extrato do termo de dispensa de
licitação e o contratual deverão ser publicados no Diário Oficial da União;

Ressalta—se ainda, que a analise restringiu—se aos aspectos jurídicos da
matéria, quanto a instrução processual, procedimento legal, aprovação das
minutos da Justificativa de Dispensa de Licitação e do contrato, nos termos do
artigo 38, parágrafo Único, da Lei 8.66—6/93, abstendo—se quanto aos aspectos
técnicos e aqueles que exijam o exercício da competência e da discricionariedade
administrativa do Gestor da Pasta.

Com efeito, encaminho os autos a Procuradora-Geral do Município de
Macapa.

capa-AP, W de Setembro de 2020.

r-Adju a Ézio unicipio de MacapáSubprocurado
' Decr to nº
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_sª— OProcesso nº 03787/2020 — SEMSA] PMM — SIC: 248.184 Q,,
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EX WMA
SOROLOGIA PARA SARS - COV2/COVID-T9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA

EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI FEDERAL TEMPORÁRIA
13.979 DE 2020.
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA

HOMOLOGAÇÃO

APROVO E HOMOLOGO o Parecer Jurídico Setorial nº
232/2020/ASSEJUR/SEMSA/PMM. Assim, procedi na análise global dos auios do
presenie processo e do respectivo parecer, que iraIa da DISPENSA DE LICITAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA SOROLOGIA PARA SARS — COV2/COVlD-T9
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ COMO MEDIDA

DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LEI
FEDERAL TEMPORÁRIA 13.979 DE 2020.

ImporIanIe destacar que a Lei 13.979 de 2020, esIabeIeceu um riIo
procedimen'ro simpIificado para coniraiações emergenciais com visias ao
enfrenfamenio ao COVID—I9, sendo estabelecido no ari. 4-E O seguinte, veja:

Arf. 4º—E. Nas aquisições ou coniraªrações de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrenramenio da emergência de saúde pública de
importancia inIernacionaI de que )rafa esta Lei, será admitida a
apreseniaçõo de Iermo de referência simplificado ou de projeio
basico simplificado. (Inciuído pela Lei nº I4.035, de 2020)
8 lª O termo de referência simºlificado ou o groieio básico
simglificado referidos no cqpui deste arIíg o conterá: (Incluído gela
Lei nº 14.035, de 2020) — Dresenie as fls. 06/15

| — declaração do objeto; (Incluido pela, Lei nº 14.035, de 2020) —-
item I do termo de referência as *Is. 06/ 15.
II » fundamenfaçao simplificada da contratação; (Incluído pela Lei
nº I4.035, de 2020) -i1em 2 do termo de referência as fls. 06/15.
II) —— descriçao resumida da solução apresenIada; (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020) — item 3 do termo de referência as fls. 06/15.
IV — requisitos da coniraiaçõo; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
V — criiérios de medição e de pagamenio: (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020) — item 4 do termo de referência as fls. 06/15.
VI — estimaiiva de preços oinda por meio de, no mínimo. I (um) dos
seguintes parâmetros: (Incluido pela Lei nº I4.035, de 2020)
a) Pano) de Compras do Governo Federal; (Incluido peIa Lei nº
I4.035, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020) - as fls. 18/30.
O) sites especializados ou de dominio amplo; (Incluido pela Lei nº
14.035, de 2020)
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d) contratações s))"niíqres de outras emas públicos;.
Lei nº )4.035_, de 2020)

e) pesquiw rem)íízada com os po)enc)qis Gfomsaced __
pela Lei nº) 4. 035 de 2020) as ils. 21/30.
V)) — adequação orçamen)ório ()ncíuído peb Lei nº )4. 935 de 2620)
'as—_ "5.39.

& 2ª EXcepcíonomente, mediante ju_s)ifícctãvc da autoridade
cºmparam, será dispensada C) aa))mcti—vo de pra—çºs de que mm) o
inciso V) do é )º des)e artigº. (lncíuído pel—«':: Lei nº )“4.035Íi»d612€320)

p.,

«ª"_)

Hó josfmcerfíva específicº para e: con—)rafqçõo as f)s._ 35/36, cºm
resfpecfím indicação ºrçamenfófêa há:—Ibi) para cumprir o pagamenfo de despesas;
minuíoí) de: )ermo de“ dispensa de ))cHaçà—e eam—cxs reauisims mínimos as——))ªs. 42/43 e
centram as fls. 44/59.

Recomenda—sie ainda o esfirªo cumprimeniº das medidas obama
elencadas:

). Prévio. empenho da despesa na forma do err") é?) da lei 4. 320 de 1964;
2 ºbservância do cºntido no ar). 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
3, A estrita observância dºs requisitºs de while—idade" mamªs no ar), 4,

52“: dia Lei 13.979 de 2620, ar;—taxado que o Extrato— .do termº de dispensa de
_licifcxç Em a o contratual deverão Set publicados no Diário one—ia! da União:

Ressaítc—se ainda, que C:) amanse res)ríifngí—u—se aºs espe—cms jurídicºs do
mªmária, Quanto :: )nátruçõo prºcessus),—pmcedímenm )egc), aprºvaçõca «5
minutas de JusHõCcmc de, Dispensa de Líciªtófççõ—o e do commo, nos :)ermos do
thgO 38, parágrafo único, de Lei 8._óóóf93, ob5)eªndo—5e qua-nm aos capecms
técnicos e aqueles que exijam :) exercício da compra)-ência e da dis—criçíonoriedade
gdmínítsírmím dº (Bastardº Easier?

Com efe))e,_ _detemíêno que sejam os gut-os res)í—)u<ídos ao órgão
_)n—)erassoda para—odaçõa das providências necessárias.

Cumpra—se & feita.
Macapá-AP, )? de Se)embro de 2620.

TAISA MAR—A MORAJI NDONÇA
Prºcuradarawêara) do Municípiº de Macapá)

Decretº nº 0954/2816—PMM
OABIAP nº 1067
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MUNICÍPIO DE MACAPÁ , “cºº
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA I 5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Kªo 49%“
DESPACHO CARTÓRIO

Á SEMSA /PMM

Senhora Secretária,

03787/2020 devidamente Ratificado &Encaminhamos o Processo nº

Homologado, para as devidas providências.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração

Atenciosamente.

Macapá/ AP, 17 de Setembro de 2020.

, ZM ».x

EDECILENE MARTINS PANTOJA

Coordenadora de Cartório
Procuradoria-Geral do Município de Macapá — PROGEM

Decreto nº 197/2018—PMM

Avenida Fab. 840 — Centro — Macapá — Amapá ] Fone: (96) 98802—9165 1 Site: www.macapa.ap.gov.br



PROC Nº

Fls: ;(.wa

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ _ =_ , 'Rakion-a.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ©

A CGP/SEMSA/PMM

PROCESSO Nº O3787/2020—SEMSA - suc 248184

Encominho o presente processo para que odote os
procedimentos necessários ao pagamento da despesa.

Mocopó—AP, 17 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

&

,./l

/



Av. General Osório

18.604.334lOOO1-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACAPÁ-1 pace NI

NI; '
ÉMPENHO OR -Ordinario 91700M026

? NOTA DE EMPENHO Nº 917001 FICHA: 1 333 DATA; 17/09/2020 REQUISIÇÃO Nº:& ª
II LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:
L

I NOME MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 14.315.066/0001-85 CÓDIGO: 9500833 NI ENDEREÇO. MACAPA
II "DA 502 AGENCIA 4327 CONTA 1300171447 j
I 0 Recursos nao Destinados & Contrapartida 21 Transide Recursos do SUS/Bloco Custeio “
É 2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 300 068 SAUDE
( CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
I 02 PODER EXECUTIVO
I 02 37 01 Fundo Municipal de Saúde
I 33.90.3960 ' SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

I 10 302 000,7 1021.0000 l ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A PANDEMIA DO COVID-19 - SAÚDE MAC* /
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

I 2.500.906,89 2.304.000,00 ' 196.906,89
I VALOR A SER PAGO R$#DESCRIÇÃO Do MATERIAL EIOU SERVIÇO “ A ' N

232/2020- ASSEJURISEMSA- PMM. LEI Nº 13. 979/2020.
AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA COVID-19- MAC

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-CQV—ZICOVID/19 VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICIPIO DE MACAPAPARECER JURIDICO Nº& ;ITEM CODIGO DESCR QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
“- 035 313 865 SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZICOVID-Ig 14.400 UND 95:00 I 368 000,00
E 005 QI 3 866 SOROLOGIA PARA SARS»COV-2/COVID—I9 14 400 UND 65,00 936 OOC 00( Í

íI SOMA 2.304.000,00 1
dºis miIhõeS, trezentºs e quatrº mil reªis * * I * * * k * * x * i i t A“ * * * ú * * * * i * * R I I * l * * ! * k * i k t t * * * * k * * «

/
I

I EMPENHOAUTORIZAD EM 17/09/2020

II Coar Guel: c'mon Tavares Moraes
I

sum-'n mw] In Sma: 'in me»:1 Sl L..“— Nll lulu'I

A. DESDESA ITETERENT “ESTE WWEVIDAMENTE PRCCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Do MUNICÍPIO DE MACAPÁ-11Av. General Osório &
CNPJ : 18.604.334/0001-30 kªrla "“““——

Gisel? Coimbra Tavares MD /
Swinton. Muncipal da Sind! oe louva

Decruo N' nzmozwuu

PEDIDO DE COMPRA Autorizadº pºr:
Data : 17/09/2020

Pedido Data Pedido Data Entrega
00358/20 17/09/2020
Fornecedor MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL. COD: 9500833Endereço. CNPJi 14.315066/0001—85

MACAPA

Cod Prod Drscr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
005 0413 865 SOROLOGlA PARA SARS-COV-Z/COVlD—19 UND 14 400 95,00 805 1 36800000

Execução dos exames para detecção dos níveis de anticorpos totais (lgA/lgM), com utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de
segunda à sabado, em em laboratório da empresa a ser contratada; com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos neoessár
ros a execução dos serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito horas)

805 013 866 SOROLOGlA PARA SARS-COV-Z/COVlD-19 UND 14.400 65,00 SUS 936.000,00
Execução dps exames para detecção dos niveis de anticorpos lgG (isolado). com utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de se
gunda à sabado, em em laboratório da empresa a ser contratada-, com fornecimento de materiais. insumos e demais correlatos necessário
5 à execução dos serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito horas)TOTAL PEDIDO 2.304.00000

Empennols'r

Obs—í AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA Á PANDEMIA COVlD—19 — MAC
C/Ct7870-O

interessado l Responsável



I , . : Av. General Osório
I ª- . .. 18.604.334lOOO1-30 FIQ- 2

EWEENHO OR-ommario 91 mga-adª( Y I I
' NOTA DE EMPENHO Nº 917001 FICHA: 1383 I DATA' 17/09/2020 ' REQUISIÇÃO Nº: & %I II

I

I LICITACAO: DISPENSA I DOCUMENTO: VENCIMENTO:I I
I NOME: MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 14.315.066l0001-85 CODIGO: 9500833I ENDEREÇO“ MACAPA
I DWG—í? 502 AGENCIA 4327 CONTA 13001714.7I )
.V 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 21 Transfde Recursos do SUS/Bloco Custeio
I 2 Recurso de Outras Fontes - Exercício Corrente 300 068 SAÚDECODIGO ' CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA N

02 PODER EXECUTIVO
02 37 01 Fundo Municipalde Saúde

O 302 0007 I021 OOOC ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA DO COVID-19 — SAÚDE MAC

I

I

I

I

I

I

|

I

I

3 3 90 39 50 I SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
!ª I& j

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL: 2.500.900,09 0,00 2.304.000,00 196.906,89
1 VALOR A SER PAGO R$ í'I' DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO .. . . N

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZlCOVID/19 VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICIPIO DE MACAPAPARECER JURIDICO Nº
232/2020-ASSEJUR/SEMSA-PMM. LEI Nº 13.979/2020.
AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A PANDEMIA COVID—19 - MAC- )
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
1 005 013 865 SOROLOGIA PARA SARS-COV—QICOVIDAIQ I4 400 UND 95,00 1.368 000 00
: 005 0I 0 000 SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVID«19 14 400 UND 65000 936 000 00 ?

SOMA 2.304.000,00
doismilhões trezentºsequatrºm"reaiswhlttttxk***ti:n***i-nt***Qnt**kitúl*ik*lúi***ttiútI" ]

17/09/202
EMPENHO AUTORIZADQ'FÍ'MH Morais 832105K W

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO—SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Cªntªndo" do Fund. Mum. _.,_. É'SOM (um Tavaru Ol'-“aviª0 ude-FM ] _ "“'“ª'ª , 1103-4va "y, ,$ Semsa Fm Men"» “10,553“, , ' j



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Do MUNICÍPIO DE MACAPÁ—11
Av. General Osório
CNPJ: 18.604.334/0001-30

Glsel? Collmºfª Tªvªres, fªx.?
que !oN' ', ,.,“PEDIDO DE COMPRA Autorizado põºrº'? m "ªº

Data : 17/09/2020

Pedido Data Pedido Data Entrega
00358/20 17/09/2020
Fornecedor IVIEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL, COD: 9500833Endereço. CNPJ: 14.315066/0001-85

MACAPA

Coa Prod Discr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
005.013 865 SOROLOGIA PARA SARS—COV-2/COVlD-19 UND 14400 95,00 SUS 1 36800000

Execução dps exames para detecção dos níveis de anticorpos totais (IgA/IgM), com utilização da metodologia de Quimioluminescencia; de
segunda :; sabado. em em laboratório da empresa a ser contratada; com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos necessár
ios a execução dos serviços: com entrega dos resultados em ate 48 (quarenta e oito horas)

COS O'l3 866 SOROLOGlA PARA SARS—COV-Z/COVID-i9 UND 14.400 65,00 SUS 93600000
Execução dps exames para detecção dos niveis de anticorpos lgG (isolado), com utilização da metodologia de Qurmioluminescencia' de se
gunda a sabado, em em laboratório da empresa a ser contratada; com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos necessário
5 a execução dos serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e outo horas)TOTAL PEDIDO 230400000

Empenhols)

Obs. AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA Ã PANDEMIA COVlD—19 — MAC
C/C:7870-0

Joilma Morais Sant .
Coordenadora do F undo mal:, .-

“ Saude - FMS / Semsa » PM '
Decreto No 1275/2020-PMM ,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Interessado & Responsavel



MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉnxcdixiósmºrAn urbA
- CONTRATO SOCIAL

Instrumento particular de constituição
Contrato Social, na form: abaixo:

Os abano assinados: /
1. ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, nascido em 04/11/1989, so!:eiro, biomédico,

natural de Macapá — AP, res nte e do remada em Macapá — AP, na Alameda: Ipiranga,

quadra 3 nº 16 “cabralzigpgaair rada, CEP: 68906-845 portador da cartezra deidentidade RG nº 254600 ª via CIA , inscrito no CPF Nº 756.7SS.792—49.

2. ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA DA SILVA, brasileiro, nascido em 8/12/1987, solteiro, /
biomédico, natural Maca . AP,,(esldente e domicmado em Ma — AP, na AV: Creuza
Maria Mendes Holanda 0/51sz Muca, CEP: 68902—280 norteªda carteira de
identidade RG nº 170722 - PTC/AP e inscrito no CPF Nº 888.640.902—82.

cuiusuu 1ª - Denonmçio som:.
Únicos sócios componentes da sodedªde mercanti! que girará sob o nome comerczal de

MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO—NOW!?“ LTDA, e nome de fantasia de
MEDCLIN, sociedade empresaria limitada, com segse à Alameda Ipiranga quadra ) nº 16 sala A,
Bairro: Alvorada “cabral-antro", CEP 68906—845, reset—lem em comum acordo, por meio deste
instrumento particular de constituição contratual, constituir a sociedade, conforme as ciáusuhas
seguintes:

CLÁUSULA 2ª - SEDE E FORO

A sociedade tem sua sede e forem cidade de Macapá, no Estado do Amapá na A&ameda Ipiranga
quadra ] nº 16 sata A, Bairro: Alvorada “cabralzinho”, CEP 68906-845, podendo abnr novas flleans,
escritórios ou representações em quaâquer parte do Brasa, facultando o destaque de parcgla dc,
capital soda! ou subscrevendo novas quotas de cap—Itai para a nova umdade. ' :cúusuu 3ª - 053va socuL — .
A sociedade expíorará as seguintes atividades: ,Principal _ ,

. 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e mstrumentos de medida, teste e éontrme; /

Secundárias . A /. 4773'3/00 - omércio varejisça de artigos médlcos e ortopédicos.

cuiusuu 4ª - no. suando e DURAÇÃZ/
A sociedade iniciará suas atividades em 15 de Setembro de 2011 ' prazo de duração será
indeterminado.



cuusuu :: - no em». socw.
O cªpital soda! da sociedªde e os R$ 30.000,00 (mm mil reais). divididos em 30. ºº
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) ao: um:, totalmente htmlludas em m
país e distribuídas entre as sócias da segulnne forma:

corrente

cuusuu &. - DA mpousmunuoe nos sócxos

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas (mm:, mas mas Wmºm
solidariamente pete Integmllzndo do capital social.

cuusuu ” - DA Aonxumuçlo.
A administração da sociedade caberá » sado ALEX meno vamu DA SILVA. nue
administrarà lsoladamente e se Incublrá de todas às operações e de representar a sociedade ativa.
passiva e extrajudicial. ' '
Sub-diusuh primeira A represmtaçâo da empresa pu terceiros será sempre mediante Wª
de procuração publica ou partiwlar, firmada pelo administrador;

Sub-cláusula aguada: PRÓ-LABORE: Aos sódos que prestam serviço &! sodedade. fixado em
comum acordo.

Sub-chulull terceln: OBRIGAÇÓES: & pennitmo o aval, endosso, «onça e caução, no exclusivo
Interesse da sodedade.

Sub-dàusuh quam: ºutras atribuições dos sócios poderão ser definidas em Regime Interno daSociedade. ,.
Sub—cláusula qulnu: A qualquer tempo, e, por deliberação dos sócios, poderão ser modificadas
as formas e o quadro de admlmmçlo, :devendo o ato ser registrado através de alteração do
Contran: sociªl.

cuíusuu » - DA «andado a: mmm.
Fica fawitado ao administrador, nanear procuradora para um período determinado, que nunca
poderá exceder a dois anos, e no Instnmento de procuração, nado determinados a; atos . serem
praticados pelos promradores.
cuiusuu o' - DA ALIENAÇÃO oo ann-AL

Os sócios não poderão ceder ou transferir parte ou a brutalidade de suas quotas & pessoas
estranhas a sociedade. sem antes oferece-las nos demais sócios que, em Igualdade de condições,
tem preferindo na aquisição das quotas.

CONFERE COM O ORIGINAL] !



...... l'ª ,....
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-LÉÓSPÚAR LTbACONTRATO SOCIAL pr.—. _

313.3 Nº“

Sub—Cláusula primam: Com a nulidade de ser exercido a preferência, o sócio (ímpar-á, porNN—x.“
escrito, a sociedade, o seu desejo de transferir as suas quotas que serão oferecidas OFPUÉWQNZZ ;
que, em igualdade de condiçõa, tem preferem na aquisição das quotas. Monga- —- ,r'

. /

CLÁUSULA 10- - oo FALECIMENTO nos sacros.

Em caso de falecimento de quaiquer um dos sócios, não se dissolverá necessariamente a
sociedade.

Sub—cláusula primeira Será procedido o &evantamehto de um balanço apatia! na ocasião, para
apurar o Patrimônio Líquido atn'buívei aos herdeiros do falecidº;

Sub-cláusula segunda: No caso de o patrimônio Líquido apurado ser positivo, o sócio
remanescente decidirá com os herdeiros e forma do seu pagamento ou a incorporação destes na
sociedade.

cuiusuu ui— DA |:me DA somem-o:
A sociedade poderá ser dissoàvida nos seguintes asas:

e) Por motivo de ordem Genet;

b) Por vontade comum dos sócios;

1. Caso a rescisão ou dissolução ocorra com base nas situações prevista nas atenas
“a" e “D' acima mda_sócio se ressarcirá dos seus haveres na mesma proporção
das suas quotas de capital ;

n. A parte que der'motivo, a dissolução ficará obrigada a indenizar a outra dos
pmjuízos provocados ao outro sócio.

culusuu xzº— sxmcicxo socuL

o exercício social enoerrar—se-á dia 31 de dezembro de cada ano e no Em de cada exemício social,
prooeder—se—á a verificação dos lucros ou prejuízos mancadas pelo Balanço Geni, obedecidos as
prescrições Iegals e técnicas pertinentes à matéria. Caberão & cada sócio parte, proporciona: as
suas Quotas de capital, no lucro, e, em caso de prejuízo serio suportados também em partes
proporcionais ao capital social pelos sócios.

Sub—cláusula primeiro: Os sóclos poderio determinar o levantamento de balanços inter-medianos
a qualquer tempo, bem como, a distribuição de lucros ºu pagamentos de juros a titulo de
remuneração do capital, com base nas "fendas peças contábeis.

cuusuu nª
os sócios dedaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os
xmpeçam de exercer a atividade mercantil.

JJ

AP



MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICO-Hósmhn LTDA,! ªªª—“ºil Í. rr»

CONTRATO SOCIAL (& :
X.

CONSOLIDAÇÃO

1. ALEX DIEGO uma DA SILVA, brasilelro, nascido em 04/11/1989, soiteiro, biomédico,
natural de Macapá — AP, residente e domlcmado em Macapá - AP, na Alameda: Ipiranga,
quadra ] nº 16 “cabraizlnho', Balrm: Avvoradª, CEP: 68906—845 portador da carteira de
Identidade RG nº 254600 2ª via — PTC/AP, inscn'to no CPF Nº 756.7SS.792—49.

2. ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA DA SILVA, brasileiro, nascido em 08/12/1987, sobreiro,
DIOMÓÓÍCO, natural Macapá » AP, residente e domiciliado em Macapá — AP, na AV: Creuza
Maria Mendes Horanda nº 917, Bairro: Muca, CEP: 68902—280 portador da carteira de
&denttdade RG nº 170722 - FTC/AP e inscrito na CPF Nº 888.640.902-82.

causou := - omo—mudo socw.

Únicos sócãos componentes da sociedade mercantil que gcrarà sob O nome comercial de
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉmCO—HOSPITAR LTDA, e nome de fantasa de
MEDCLIN, sociedade empresaria limitada, com sede %: Alamedª Ipiranga quadra J nº 16 sala A,
Bairro: Nvorada “cabralzlnho', CEP 68906—845. resolvem em comum acordo, por meio deste
instrumento particular de constituição contratual, consutwr a sociedade, conforme as ciáusulas
seguintes:

cuiusuu zº - sr.-OE E FORO

A sociedade tem sua sede e foro na cidade de Macapá. no EStªdtLdO Amapá na Mamede Ipiranga
quadra J nº 16 sala A, Bairro: Alvorada 'cabratzinho'. CEP 68906—845, podendo abrir novas "Mais,
escritórios ou representações em qualquer parte do brasil, facultando o destaque de parcela do
capital soda! ou subsu'evendo novas quotas de cupim para a nova unidade.

cuiusuu aº — oumvo SOCIAL

A sociedade explorarà as seguintes atividades:

Prínclpní . « . . .
- 3312—1/02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle ;

Secundárias
- 4773— 3/00 — Comércio varejista de artiqçs médicos e ºrtopédicos.

cuusuu » - DA runOAçio : uuuçlo

A sociedade iniciará suas atividades em 15 de Setembro de 2011 e seu prazo de duração será
indeterminado.

CONFERE COMQORIGINAL ., ,Z &, '

“**—“ZL ]X: .:“; [rªra.» q
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MEDCLIN smvxços E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITAR LTDA / L “ “ª xx

CONTRATO SOCIAL & , ML fªi. girªfª-; ªr. ...—É,] .]

IK . ),,cin “X?/í /,Xx ( )V
cuiusuu s- - po uma sacou
o capital social da sociedade é de R$ 30.000,00 (trinta mii reais), divididos em 30.000 (trinta mn)
quotas no valor de R$ 1,00 (um mal) cada uma, totalmente integraiizedas em moeda corrente do
país e distribuídas entre as sócios da seguinte forma:

%,ÇÉ

O

1

CLÁUSULA 6- - ou nesmusnxuoeoe nos sócxos

A responsabilidade de cada sócio é restn'ta ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capitai social.

cuiusuu 7ª - ou ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade caberá ao sócio ALEX DIEGO "RBM DA SILVA, Que
administrará isoladamente e se incubêrà de todas as operações e de representar a sociedade ªtiva,passiva e extrajudicial. ,
Sub-cláusula primeiro: A representação de empresa por terceiros será sempre mediante outorga
de procuração pública ou partimiar, armada pelo administrador;

Sub—cláunulo imunda: PRÓ—LABORE: Aos sócios que prestarem serviço à sociedade, fixado en-
comum acordo.

Sub-cláusula nro-m: OBRIGAÇÓES: & permitido o avoi, endoso, fiança e caução, no exciusivo
interesse da sociedade.

Sub—dáulull queru: ºutras atribuições dos sócios poderão ser deãnides em Regime Interno daSociedade. '
Sub-cumulo quinto: A qualquer tempo, e, por deliberaçlo dos sócios, poderão ser modificadas
as Formas e o quadro de administração, devendo o ato ser moistrado através de alteração do
Contrato Social.

cúusuu » — DA NOMEAÇÃO o: vnocuuoous.

Fica faouitedo ao administrador, nomear procuradores para um período determinado, que nunca
poderá exceder a dois anos, e no instrumento de procuração, ficarão determinados os atos a serem
mapeados pelos (Smªm.cuusuu 9- - » mundo no cum-|.
Os sócios não poderão ceder ou transferir parte ou a totalidade de suas quotas a pessoa
estranhas à sociedade, sem antes oferece—ias aos demais sócios que, em Iguaidad de conaiçõe.
tem preferência na aquisição das quotas.

coroas COMO ORIGINAL“

/ )“ iª./:* /W e _,-' çãocfeA; eCadastro
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Sub-Cláusula primeirª: Com a finalidade de ser exercida a preferência, o sócio comunicará, por
escrito, a sociedade, o seu desejo de transferir as suas quotas que serão oferecidas ao outro sócno
que, em igualdade de condições, têm nreferénda na aquisição das quotas.

cuusuu. mª - oo numa-ro nos sócms.
Em casa de falecimento de qualquer um dos sócios, não se dissoiverá necessariamente a
sociedade.

Sub-dáwula prin-min: Será procedido o tevantarnento de um balanço especie! na ocasrão, para
apurar o Patrimônio Lequiao atribuível aos herdeiros do faleddo;

Sub—dáusuh segunda: No caso de o patrimónb Líquido apurado ser positivo, o sócio
remanescente decidirá com os herdeiros a forma do seu pagªmento ou a incorporação
sociedade.

cuiusuu uª- DA moção DA mmo:
A sociedade poderá ser dissona nos seguintes casos:

a) Por motivo de ordem legau

b) Por vontade comum dos sócios;

&. Caso a rescisão ou dissoiução ºcorra com base nas situações prevista nas alienas
“a' e “b” acima cada sódo se ressarcírá dos seus haveres na mma proporçãn
das suas quotas de caprtal;

33, Á parte que cer motivo a dissolução maré obrigada a Indenizar a outra dos
prejuízos provocados ao outro sócio.

causou uu- zxencicm seem.

O exercício social encerrar—se-à dia 31 de dezembro de cada ano e no Fim de cada exercício social,
proceder-se-à a vermcaça) dos lua-os ou prejuízos levantados pelo Baianço Geni. obedecidas as
prescrições tegais e tantas pertinentes à matéria. Canedo & ceda cómo parte, proporcnunai as
suas quotas de capim, nº lucro, e, em caso de prejuízo serão suportados também em partes
proporcionais ao capital soda! pelos sódos.

Sub-cláusula primeira: Os sócios poderão determinar o levantamento de balanços intermediários
a qualquer tempo, bem como, ; distribuição de luzes ou pagamentos de juros a tftuío de.
remuneração do capital, com base nas referidas peças contábeis.

cuusuu 13'
Os sócios dedaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os
impeçam de exercer a atividade mercantil.

Fica eieito o foro da marca de Macapá, Estado do Amapá, com exdusio de qualquer outro, por
mais privilegzado que sejam para dinmir quaisquer duvidas ou questões suscitadas em reóação ao
presente contrato.

(7
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CONTRATO SOCIAL & _

E, por serem e estarem de cnrnum acordo assinam O praente contrato em 03 (três) vias de
xguaí teor e forma.

)
Macapá — AP, 15 de Setembro de 2011, ,

i ALEX DÉGO %% OA ªmu
C.,;F' 758.755.791—49
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE LIMIT
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR L A.

CNPJ: 14.315.066/0001-85

1 . ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural
de Macapá/AP, Portador da Cédula de Identidade nº 254.600/PTC/AP data de expedição
08/03/2008 e CPF: 756.755.792—49. data de nascimento 04/11/1989, residente e
domiciliado sito a Av.: Brunei, nº 526 —- (Residencial Parque Novo Mundo) — Bairro
Cabralzinho — Macapá/AP — CEP 68906-802;

JOSELYO DE AGUIAR SOARES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de
São Luiz/MA, Portador da Cédula de Identidade nº 000053097296-4/SESP/MA data de
expedição 09/10/2013 e CPF. 631 .544.123-87, data de nascimento 20/09/1983, residente
e domiciliado Sito & Ernestinho Borges, nº 721 — Apt. 101 — Bairro Julião Ramos —
Macapá/AP — CEP 68908-198;

ALEXANDRE JOSE DA SILVA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário,
natural de Macapá/AP, Portador da Cédula de Identidade nº 170.722/PTC/AP 2ª Via, data
de expedição 06/06/2013 e CPF: 888.640.902-82, data de nascimento 08/12/1987,
residente e domiciliado Sito a Av.: Brunei, nº 507 — (Residencial Parque Novo Mundo) -
Bairro Cabralzinho — Macapá/AP — CEP 68906-802;

ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro,
empresário, natural de Macapá/AP, Portador da Cédula de Identidade nº 292.180/PTC/AP
2ª via, data de expedição 23/08/2010 e CPF: 859.495.232—53, data de nascimento
28/06/1987, residente e domiciliado sito a Avenida dos Galibis, nº 201/C — Bairro Beirol —
Macapá/AP - CEP 68902-130, únicos sócios componente da sociedade limitada MEDCLIN
SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, situada na Av.: Duque de
Caxias, nº 468 — Bairro Centro — Macapá/AP —— CEP: 68900—071, com seu contrato de
constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amapá — JUCAP. sob o nº
16.2.0010506-3 datado em 16/09/2011, inscrita no CNPJ sob o nº 14.315,066/0001-85.
resolve de comum acordo e na melhor formada direito alterar o contrato social:

Clausula Primeiro: Retira-se da sociedade de ora em diante o Sócio
JOSELYO DE AGUIAR SOARES, brasileiro. solteiro, empresário, natural de São Luiz/MA,
Portador da Cédula de Identidade nº 000053097296-4/8ESP/MA data de expedição
09/10/2013 e CPF. 631.544.123-87, data de nascimento 20/09/1983, residente e
domiciliado sito a Ernestinho Borges, nº 721 - Apt. 101 - Bairro Julião Ramos — Macapá/AP
—— CEP 68908—198. 0 mesmo cede e transfere suas 70.000 (SETENTA MIL) quotas no valor
de R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) aos sócios: ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE JOSE DA SILVA DA SILVA e ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA
JUNIOR.

Clausula Segunda: 0 capital social permanece inalterado em seu valor total,
sendo assim distribuído da seguinte forma pelos sócios:

' ª' '. X.: ..v—
íª» .,. 5?- “ ,.“t- . . . . "A-*. 331 XIX ª "'

CERTIFICO o REGISTRO sn 24/09/2018 09:04 SOB Nºãjª 36034510.
PROTOCOLO: 180083210 DE 31/08/2018. CÓDIGO DE VERI ÇAO:11804000692. NIRE: 16200105063. *

VW MDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO—HOSPITALAR LTDA___—___. Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA—GERAL

MACAPA, 24/09/2018
www.empresafacil.ap.gov.br
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. % Nº DE lX'IHNLI'INEISOCIO _ QUOTAS c- PITAL
ALEx DIEGO PEREIRA DA SILVA 34 34.000 3400 ,
ALEXANDRE JOSE DA SILVA DA SILVA . 33 33.000 33.000,00
ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA'JUNIOR 33 33.000 33.000,00

TOTAL ' 100 100.000 R$100.000,00

CIausuIa Terceira — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Quarta — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das
suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula Quinta - A administração da sociedade caberá ao sócio ALEX
DIEGO PEREIRA DA SILVA com poderes e atribuições de assinar qualquer tipo de
documento autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade sem
autorização do outro sócio. '

CIausuia Sexta - 0 Administrador declara, sob as penas da lei. de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por ser encontrar sob o efeito dela, a pena que veda, ainda que
temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação.
peita ou suborno, conoussâo. peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema .
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

Resolve promover a Consolidação Contratual conforme as cláusulas
seguintes:

CONSOLIDAÇÃO Do CONTRATO SOCIAL

1. ALEX DIEGO PEREIRA” DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário,
natural de MacapálAP, Portador da Cédula de Identidade nº 254.600/PTC/AP data de
expedição 08/03/2008 e CPF: 756.755.792—49, data de nascimento 04/11l1989, residente
e domiciliado sito a Av.: Brunei, nº 526 — (Residencial Parque Novo Mundo) — Bairro
Cabralzinho — Macapá/AP — CEP 68906-802;

“&
3
' »:

MP
cnnwxaxco o REGISTRO EM 24/09/2018 09:04 SOB .É:-
PROTOCOLO: 180083210 DE 31/08/2018. CÓDIGO DE a 'fu'
11004000592. nxne: 16200105063. ªã ,a?“
MBDCLIN seavxços z pnonuwos MEDICO-HOSPITALAR Lrãà;,r

Zuneíde Ferreira Gomes
SECRETÁRIA—GERAL

MACAPÁ, 24/09/2018
www.empreeafacil.ap.gov.br
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ALEXANDRE JOSE DA SILVA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário,---_€iº£é.,. ,
natural de Macapá/AP, Portador da Cédula de identidade nº 170.722/PTC/AP 2ª magdalª—N QQ _ ,?
de expedição 06/06/2013 e CPF: 888.640.902-82, data de nascimento 08/12” 987, ./
residente e domiciliado sito a Av.: Brunei. nº 507 — (Residencial Parque Novo Múndq) —
Bairro Cabralzinho — Macapá/AP — CEP 68906-802; ““""”

ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNlOR, brasileiro, solteiro,
empresária natural de Macapá/AP, Portador da Cédula de identidade nº 292.180/PTC/AP
2ª Via, data de expedição 23/06/2010 e CPF: 859.495.232-53, data de nascimento
28/06/1987, residente e domiciliado sito a Avenida dos Gallbis, nº 201/C - Bairro Belrol —
Macapá/AP — CEP 68902-130, úpicos sócios componente da sociedade limitada MEDCLIN Lj.—X
SERVlÇOS E PRODUTOS MEDlCO-HOSPITALAR LTDA, situada na Av.: Duque de ;
Caxias, nº 468 - Bairro Centro — Macapá/AP -— CEP: 68900-071, com seu contrato de " “fi
constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amapá -— JUCAP, sob o nº “*.—i;]
16.2.0010506-3 datado em 16/09/2011, inscrita no CNPJ sob o nº 14.315.066/0001—85, - <i>
resolve de comum acordo e na melhor forma de direito consolidar o contrato social: : 453

Clausula Primeira: 0 capital social permanece inalterado em seu valor total,
sendo assim distribu ido da seguinte forma pelos sócios:, _ % Nº DE VALOR . »SOCIO QUOTAS CAPITAL ',
ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA 34 34000 34.000,00 _;«â
ALEXANDRE JOSE DA SILVA DA SILVA 33 33.000 33.000,00 ==
ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR 33 33.000 33.000,00 '

TOTAL 100 . 100.000 R$100.000,00 (&;x....

Clausula Segunda —— A sociedade tem como filial:
. Filial 1 —- Medclin Serviços e Produtos Medico-Hospitalar Ltda.. CNPJ:

14.315,066/0002-66, NIRE: 16.9.0004705-8, Av.: Carlos Lins Cortes, nº 1284 — Bairro
lnfraero l — CEP: 68908—074 — Macapá/AP.

. Filial 2 —— Medclin Serviços e Produtos Medico—Hospitalar Ltda., CNPJ:
14.315066/0003—47, NlFlE: 16.9.0004706-6, AV.: Tembés, nº 3720 - Bairro Muca — CEP:
68902-347 — Macapá/AP. '

- Filial 3 — Medclin Serviços e Produtos Medico-Hospitalar Ltda., CNPJ:
14.315066/0004-28. NIRE: 16.9.0004782—1, Rua: Flanolfo de Souza Gato, nº 946 — Bairro
Marabaixo — CEP: 68909—891 — Macapá/AP.

. Filial 4 —- Medclin Serviços e Produtos Medico-Hospitalar Ltda., CNPJ:
14315066/0005-09, NlFlE: 16.9.0006789-0, Rua: Samuel Trajano de Souza, nº 4293
Bairro Jardim Marco Zero - CEP: 68903—901 - Macapá/AP. # fªx

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2018 09:04 SOB Nº 2díª93832108'
pnc-000000: 100003210 DE 31/00/2010. CÓDIGO DE “ameaças-:11804000692. NIRE: 16200105063. ª,'ÇV

W MEDICI-IN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO—HOSPITALAR LTDA ""mmm—nn—n 'ZunEide Ferreirâ Gomes
gecngTÃRIA-czm

MACAPÁ, 24/09/2018
wyw.empresafacil.ap.gov.bz

::-- -";A:.A ; nhmnvnunnih de una autenticidade nos respectivos portais.
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- Filial 5 — Medclin Serviços e Produtos Medico—Hospitalar ªta—ZÃ©]— ». ,14.315066/0006-90. NIRE: 16.9.0007140-4, Av.: Professora Cora de Carvalh (“nº 56 “=" ' '—Bairro Centro -— CEP: 68900-040 — Macapá/AP. “& “&...kr
Clausula Terceira: O objetivo será: 86.40-2102 - Laboratórios clínicos; 33.12-

1/02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Á
47.71 -7/01 —- Comercio Varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formuia; *—
47.72—5/00 — Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal; 47.73-3/00 — Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 86.30-5/01 —
Atividade medica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; . %
86.30—5/02 — Atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames 3)
complementares; 86.40-2/04 — Serviços de Tomografia; 86.40—2/05 — Serviços de ,, ª “)
Diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; 86.40-2l11 — ªServiços de radioterapia. - “O

%*

Clausula Quarta - A sociedade iniciará ”suas atividades em 15 de Setembro “' __?—
de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado. = :,

Clausula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou ,
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado. em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a
venda, formaiizando. se realizada a cessão deias, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula Sétima — A administração da sociedade caberá ao sócio ALEX
DIEGO PEREIRA DA SILVA com poderes 'e atribuições de assinar qualquer tipo de , ' "
documento autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 4333
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade sem
autorização do outro sócio.

Clausula Oitava — 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por ser encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2018 09Í04 SOB Nº 201800832“).
PROTOCOLO: 180083210 DE 31/08/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804000692. NIRE: 16200105063.

W MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO—HOSPITALAR LTDAnaun—-_. Zuneide Ferreira Gomes ,
SECRETÁRIA-GERAL

MACAPÁ, 24/09/2018
www.emçresafacil.ap.gov.br



Clausula Nona — Fica eleito o foro de Macapá para o exmmgge o ' '“

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. Kem/“*contratoEm por estarem assim justos e contratados assinam o presente
01 (uma) via de igual teor e forma.

Macapá — AP, 24 de Agosto de 2018.

"o DE AGUIAR SOARES
“ cp .- 631.544.123-87

"IP?-“Jªr , _ilzw d,“. J.;/(Jªc <A- LÁ,-a.. . .
ALEXANDREUOSE DA SILVA DA SIL VA

CPF: 888.640.902—82
A

&bx Dªº-«?a Lib—tw Jª— Çºéººªf“
'ALEx DIEGO PEREIRA DASIL VA

CPF: 756. 755. 792491 .. a .
__f'fW'fºLi %%%& CL *."Áucwq jªºªfl

ALFREDO BEZERRA DA SILVEIRA JUNIOR
CPF: 859.495,232-53

cnmnxco o nsoxsmo EM 24/09/2018 09:04 son Nº 20180083210.
PROTOCOLO: 190033210 DE 31/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804000592. NIRE: 16200105063 .

W nenem»: SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA..,—...... . Zuneide Ferreira. Gomes
SECRETÁRIA-GERAL

MACAPA, 24/09/2018
ww. empresaiªcil . ap .gov.br
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Licença Saniâria - Alvará

mmao no uma no mis — ou
sommàncn ns vxeznincn m anim - svs

sirene na wanna-cn mumu - uv:
AV 13 DE SETEMBRO, 1889 — BURITIZAL

SUS Macapá — AP - CEP: 68902-665Fone: (96) 4009-9211 - Fax: (96) 000000
— visaesaude.ap.gov,bz —, "f-ª“: #T“'"”“WW "à.“ ZHfª. IFLÉ—i'EÍ-"T ªªi LJ,—abitíã'kffjã ÓÍ'EEKIQÃ?AAEEÍ'É

Iªgº. “z!" :“ fcLX . 38.5 LED-51)

0 NÚCLEO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA - NVS da DIRETORIA

EXECUTIVA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE - DEVS - AP, de acordo com a

Legislação Vigente e tendo em vista a Regulan'zação Funcional da Empresa

MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

LTDA-ME (CNPJ Nº: 14.315.066/0001_—85), com Nome de Fantasia:

MEDCLIN, com Sede na Av. DUQUE DE CAXIAS, 488 no Bairro:

CENTRO localizada nO Município de- MACAPÁ - Cep.: 68900-071, tendo

a(s) subclasse(s) de , tendo como Responsável Técnico: ALEX DIEGO

PEREIRA DA SILVA - (CPF: 756.755.792-49), com Conselho de Classe de

Nº: CRBM - 931 e tendo como Representante Legak ALEX DIEGO

PEREIRA DA SILVA - (CPF: 756.755.792-49), concede ALVARÁ DE

LICENÇA SANITÁRIA parao Exercício de 2019.
Macapá . Ap 15/07/2020

_ ,,“:

ªgatfªg')
NUCLEO DE “ª? " |“ SANITARIA - NVS

Roberto «aftas M. Malcher.

OBSERVAÇÓES.: Gerente do leodeViq aSamtàIia
NVS'DEVS— VS- DOCE n' IH? 2519

"'ª'-'ª.— fiªs- “!!..I'r—r e.""'"! "aí..:- '=" (R$., g;“....avi—31.537; mi.—,.» Br, '.; «e! ta.. uu'-Ia u

A Licença para Funcionamento é válida por 1 (um) Ano, a contar da data de sua emissão.
Pode, entretanto, a qualquer tempo. ser recon“: pela nutoddado competente. em uso da
infração a legislação admin vigente.

mg..» poz: uma nºmeia uk com — 373341042“ — 09/09/2019 11:27:46



ALVARA DE LOCALIZAÇAO
E FUNCIONAMENTO

gÉCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 05.995.766/0001-77 Av.: Procópio Rola, nº 166 - Centro

,— Nº do Cadastro Inscrição Municipal Nº do Alvará Validade

98402913423 “F 0402185108 lí- 416/2020 06/01/2021& ' . “
.”" cºmmº s ' ME—DCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA-ME; N Razão ocia:
ª ºmº] 14315066000185 F ta. , MEDCLIN LABORATORIO POPULARLCPF/CNPJ: Nome an sra. J' I
”[ E““;“ººº Av AV DUQUE DE CAXIAS —-_ -! ogra ouro:

'E Nº: 486 Bairro: CENTRO CEP. 68900071[ complemento: ..i MACAPÁ . AP Iª .! Cidade: _ Estado. )H ' ' d Funcionamento ' [ . j
! SegzíiadrzíieireaàQuintavfeira Sexta-feira Sátiado Domingo Vespera/Feriado É
É 08:00:00/18:00:00 08:00h/18:00h 08:00:00/13:00:00 00:00:00/00:00:00 00:00;00l00:00:00 J ª&

Atividades
8640202 - Laboratórios clinicos

3312102 - Manutenção e reparação de apareihos e instrumentos de medida. teste e controle
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos & ortopédicos
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para reaiizaçâo de exames complementares
4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos. sem manipulação de fómiuias
4772500 - Comércio varejism de cosméticos, produtos de perfumaria—e de higiene pessoai

8630501 - Atividade médica ambuiatoriai com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
8640204 — Serviços de tomografia

8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante,__exçeto tomografia8640211 — Serviços de radioterapia » * '

Observações

[_ wwney-" *
“E! EL Nmáàn,____

Chefe da Divisão Moblliárla

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração púbiica
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS

E DE DíVIDA ATIVA Do ESTADO .

Nome/Razão Social: MEDCLlN SERVIbOS E PRODUTGS MEDICO-HOSPITALAR LTDA-ME
Endereço: DUQUE DE CAXIAS,468Bairro: CENTRAL - '
Municipio: MACAPACEP: 68900-071
Complemento:
lnscr. Estadual: 03.041521-7
CNPJ/CPF: 14.315.066/0001-85
Situação Cadastral: ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente—à Situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está cºndicionada à verificação de sua autenticidade na
internet, devendo ser confirmada através-'do“ Serviço Validar Certidão de Débito na página
www.sefaz.ap.gov.b:.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.
Emitida a 09:07:59 do dia 22/09/2020.

Código de controle da certidão: 7534.8C7A.85C5.5F80.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE _NEÇÁTIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITAR LTDACNPJ: 14.315.066/0001-85 '
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e' certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional '(CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsêderação para nos de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

IR.)

Conforme disposto nos arts. 205' e, 206. do CTN,“. este documento tem os mesmos efeitos da certidãonegativa. '
Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas nliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere—se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas atineas “a; a dª do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <bttp://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitiaa gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:33:30 do dia 29/08/2020<hora e data de Brasília>.
Válida até 25/62/2021 ,
Código de controle da certidão: 4BAB.010E.O305.5CEE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ '.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Procópio Rola. 166 - CENTRO - MACAPA

CNPJ: 05.995.766/0001-77

CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Codigo de Cadastro

000203935Contribuinte ' , CPF/CNPJ
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICO—HOSPITALAR LTDA-ME“ _ 14.315.066/0001-85Logradouro ' Número ComplementoRod Duque de Caxias ' . . 486Bairro & , CEPCENTRO ' - ' 68900071Cidade UFMACAPÁ AP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:23:25 do dia 22/09/2020

Váiída até 22/10/2020

Código de Controle da Certidão/Número 15588A48890733E$7I

Certidão emitida gratuitamente. .

Atenção qualquer rasura ou emenda invaiidará este documento. '



22/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

' cm &A
CAIXA ECDNÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

inscriçãc: l4.315.066/0001-85
Razão SocialeEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO HOSPI

Endereço: RUA RANOLFO DE SOUZA GATO 476 / MARABAIXO 11 / MACAPA / AP /
68909—891

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
?, cia Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra—se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/O9/2020 a 21/10/2020

Certificação Número: 2020092205160448631065

Infcrmacão Obtida em 22/09/2020 09:26:07

«& utiiizaçào deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.qov.br/consuItacrf/oaoes/consuitaEmoreoadorisf



Pao-c Nª_

Ha _____ _23_

Rubrica ___ZQÍ— //
Nome: MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO- HOSPITAR LTDA (MATRIZ EFILIAIS) '
CNPJ: l4.313.066 0001—85
Certidão nº: 23985411/2020
Expedição: 22/09/2020, às 09:25:19
Validade: 20/03/2021 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIST

de sua expedição. .
Certifica—se que MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO—HOSPITAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.315.066/0001-85,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642—A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resol uc C,ão Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalhe, de 2- de agosto de 2011.
Os dados constam tes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat a da sua expedição
No caso de pes soa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seu is estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autentiCi dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (btt p://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO ÉMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessãrzos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho'quanto às obrigações
esta belas iwl em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos diciais trabalhistas, inclusive no concernente aosJ
recolhimeªt os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos eu a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçãc de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

«kits—T . "1.15?le
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA
Comissão Permanente de Licitação — CPL

PREGÃO ELETRONICO 'Nº 00442020 - HEMOAP
Processo Administrativo nª 18.000.030.2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certifico, para os devidos iins que a empresa Medciin Serviços e produtos médicos hospitalar
Ltda., inscrito no CNPJ (mf) nº 14.315.066I0001-85 e inscrição estadual nº 03.041521-7,
estabelecida na Avenida Duque de Caxias nº 486 bairro CentrO=4CEP 68900-071 é fornecedora de
serviços na área de eXames laboratoriais e de rotina para as Ciinicas Mais Saúde, unidades. Centro (03)
Santana(01) e Zona NONe(01). tendo sua Matriz na Av. Cora de'Carvalho, nº 567 Bairro Central, Cidadede Macapá '

Objeto entregue: 10.793 exames laboratoriais por mes. perfazendo um total anual 2019 de 129.516exames. , . . ,, _, &
Valor médio: R$ 1.508.622,28 (um milhão. quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e
vinte e oito centavos).

Macapá- Ap., 01 de Janeiro de 2020

MEDMAISÉÁÉCIEDADE HOSPITALAR LTDACNPJ(mf).ri'9 28.867.07 001 -49mmm _00001 49
B&B—87.07 D |W Manºª º—
m,” 001895

RESPONSAVEL TÉCNICO: JOSÉ AILTON cnuz MEDEIROS - CRM 944



17/09/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERº ºE'NSCR'ºÃº COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO Wª DEABERTURA14.315.066/0001-85 20/09/2011MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITAR LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTEMEDCLIN LABORATORIO POPULAR ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
86.40-2-02 - Laboratórios clinicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5—02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40—2-04 - Serviços de tomografla
86.40-2—05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-11 - Serviços de radioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 — Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTOAV DUQUE DE CAXIAS 486 "m*"
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF68.900-071 CENTRO MACAPA AP
ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
MED.CLIN©HOTMAIL.COM (96) 3115-5051
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRALATIVA 20/09/2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL**HH** ***Hxhki
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/09/2020 às 11:59:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 4' REGIÃO

Junsdlçao AP AM AC RO RR PA(Sede)

"" BM CNPJ.: 34.63.9Á1QÍOOO1-00 - Resolução CFBM ozzms/ª—NxN

:* .f'Mj't— ,: ,— X: ': ,CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que a Empresa, MEDCLIN SERVIÇOS

E PRODUTOS MÉDICO — HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 14.315.065/0001—

85, estabelecida na AV. Duque de Caxias, nº 486, Bairro: Centro, CEP. 68.900—071,

Município de Macapá-AP, tem registro neste Conselho sob o Nº 365/PJ e está sob a

responsabilidade técnica do Dr. ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, Reg. Nº

0931, estando ambos em dia com suas obrigações relativas ao exercício de 2020 até

o dia 31/12/2020, perante o Conselho Regional de Biomedicina — 4ª Região.

Belém, 31 de março de 2020.

,dª tim)» na Bªiª:Dr. [. uiz Carlos Santana
Presidente do (, RBM—4

Av. Nazaré, 541, Sala 309 - 66035170 - Nazaré - Belém-Pará - FONEIFAX: (M)-32124468 6241-3933
E-mail: Wmª - Home Page: www.crbm4.org.br



JURISDIÇÃO: AP - AM - Ac - RO - RR _ PA(SEDE)

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — CRT Nº 365/PJ

VALIDADE: Até 31/12/2020

O Conselho Regional de Biomedicina — 4ª Região, tendo em vista a documentação apresentada, concede o presente CERTIFICADO à Pessoa Juridica, MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO — HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 14.315.065l0001—85, estabelecida na Av. Duque de Caxias, nº 486, Bairro Centro, Municipio de Macapá—AP, CEP 68.900— 071, Registro nº 365/PJ do CREM-4, estando sob a Responsabilidade Técnica no corrente exercício, o Dr. ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, inscrito neste CRBM-4 sob o nº 0931. ATIVIDADE: LABORATÓRIO CLINICO.

Belém, 31 de março de 2020.

— em

CarIos Santana da iIva

Presidente do CREM—4



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 4ª REGIÃO

Jurisdição: AP - AM - AC — R0 - RR - PA (Sede)
CNPJ.: 34.639.419I0001-00 - Resolução CFBM 022/89

CDNSELHÚ REGiÚNAR, BE EeàMEDJKlNA4

/PROCML ,dª-l
xFl'si___ “###/l?qulªCª- _"

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins,-que & Empresa, MEDCLIN SERVIÇOS

E PRODUTOS MÉDICO _ HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 14.315.066/0003-

47, estabelecida na Av. Tembes, 3720 C, Bairro: Muca, CEP. 68902-347, Município

de Macapá-AP, tem registro neste Conselho sob o Nº 527/PJ e está sob a

responsabilidade técnica do Dr. ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, Reg. Nº

0931, estando ambos em dia com suas Obrigações relativas ao exercício de 2020 até

o dia 31/12/2020, perante o Conselho Regional de Biomedicina - 4ª Região.

Belém, 31' de março de 2020.

“Uk'dàllllulmllllli lLÍleu 33?“le!".)r Luiz '( arlos Santana (!
Presidente do ( RBM-4

Av. Nazaré, 541, Sala 309 - 66.03.1170 - Nazaré - Belém-Pará - FONE/FAX: (91 )-3212-2468 3241-3933
E-mail: rbm4. r . r - Home Page: ww.crbm4.org.br



COMÉEkHO REGIQNAL DE BIOMEDIGIMA

JURISDIÇÃO: AP — AM —- AC — RO — RR — PA(SEDE)

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — CRT Nº 527/PJ

<“ ' VALIDADE: Até 31/12/2020

Região, tendo em vista a documentação apresentada, concede o presente

O Conselho Regional de Biomedicina — 4ª CERTIFICADO à Pessoa Juridica MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO— HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 14. 315 0661000347 estabelecida na Av. Tembes, 3720—C, Bairro Muca, Municipio de Macapá—AP, CEP 68902 347 Registro nº 527/PJ do CRBM-4 estando sob a Responsabilidade Técnica no corrente exercício, o Dr. ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, Inscrito neste CRBM—4 sob o nº 0931.

ATIVIDADE: LABORATÓRIO CLÍNICO.

Belém, 31 de março de 2020.

Ru Drica:

Dr. Luiz Carlos Santana da

Presidente do CREM—4

SL



. Ministério da Saúde (MS)
CªdaStro NaClonal de , Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)
EStªbe'eº'mentº de saldº Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sietemas (DRAG)

Coordenação-Geral de Sistemas de lnformaçâo (CGSl)

CNES

Ficha de Estabelecimento Identificação Data: 28/07/2020

CNES: 7612818 Nome Fantasia: MEDCLIN LABORATORIO POPULAR CNPJ: 14.315.066/0001-85

Nome Empresarial: MEDCLIN SERVICOS E PRODUTOS MEDlCO Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: AV DUQUE DE CAXIAS Número: 486 Complemento: --
Bairro: CENTRO Município: 160030 - MACAPA UF:AP
CEP:68900-071 Telefone: (96) 3222-7555 Dependência: lNDlVIDUAL Reg de Saúde: --

Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtípo: -— Gestão: MUNICIPAL
Diretor CIinico/Gerente/Administrador: ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA

Cadastrado em: 09/12/2014 Atualização na base local: 15/08/2019 Última atualização Nacional: 26/07/2020
Horário de Funcionamento:

Dia semana Horário
SEGUNDA-FEIRA 08:00 às 18:00 *; tª "“ai: fuii:TERÇA-FElRA 08:00 às 18:00 F“ ““&—«_
QUARTA-FEIRA 08:00 às 18:00 ;;: ,.» ;
QUINTA-FEIRA 08:00 às 18:00 « « .
SEXTA-FElFIA 08:00 às 18:00 xxx-J

Data desativação: -- Motivo desativação: —-

Esta é uma cópia Impressa do documento oficial, As informações oIiciais atualizadas estão disponiveis no site do CNES (http:l/cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 1
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PROC Nº“&Corenª FISL-“Á
Tr./1313 Fªzer. Erãsría ger: RubricaCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ '

Autarquia Federal- Órgão Fiscalindor e Dbciplinador do Exercício Prulissional
(LEI 5. 905/73), UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012- PMM)—- —-CNPJ (AP) 00. 593. 411/00 -38.

CONVENIO Nº 003] 2020-COREN-AP.

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALIAR LTDA, “MEDICLIN
LABORATORIO POPULAR” COMO
CONVENENTE, E O CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO AMAPA COMO
CONVENIADA, PARA OS FINS ABAIXO
DECLARADOS.

A Empresa MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO— HOSPITALAR LTDA, nome
de fantasia “MEDICLIN LABORATÓRIO POPULAR”, com sede localizada à Avenida
Duque de Caxias, nº 486, Bairro Central, CEP: 68. 900—071, Macapá (AP), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda — CNPJ sob o nº
14.315.066/0001—85, inscrita no Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde — CNES,
sob o nº 86402—02, representada neste ato pelo seu Sócio, Diretor Administrativo, Senhor
ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 254600— PTC
(AP), CPF (MF) nº 756. 755 792-40, doravante denominada CONVENENTE, e de outro
lado a O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ— COREN (AP),
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional, criada pela
Lei Federal nº 5. 905/73, declarada como de utilidade pública através da Lei Municipal nº
2.026/2012 — PMM, com sede na Avenida Procópio, nº 944, Bairro Central, em Macapá,
Estado do Amapá, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

' Fazenda- CNPJ sob o nº 00. 593. 411/0001- -38, neste ato representado por sua Presidente,
Dra. EMILIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, brasileira, casada, portadora
de Carteira de Identidade nº 273. 844, PTC (AP), inscrita no CPF (MF) sob o nº
507.993.472-72, residente e domiciliada à Rodovia JK, Parque Felicita, nº 3200, Bloco K,
apartamento nº 308, e pelo seu Tesoureiro, Senhor Dr. KLEVERTON RAMON SANTANA
SIQUEIRA, brasileiro, residente na Avenida 27 de julho, nº 1290, Bairro Novo Buritizal,
portador da Carteira de Identidade nº 137. 451- SSP (AP), inscrito no CPF (MF) 50
789. 898. 172— 34, doravante denominado simplesmente, CONVENIADA, i =
presente CONVENIO em conformidade com a legislação vigente, mediante as clá Spy/friªseguintes condições: -- *, ,?CLAUSULA PRIMEIRA—Mª Ç- ÍT- "“*—

ª. 5“ rªª
Este convênio tem por objetivo proporcionar aos empregadqs “publicos,

comissionados, contratos administrativos, estagiários, menor aprendiz e aos profissionais
de enfermagem inscritos na CONVENIADA, bem como seus r ' os pais, cônjuges e
âlhos, devidamente identificados como tal, consultas “cas; exames laboratoriais, e
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outros serviços que a CONVENENTE venha disponibilizar no decorrer da iEÉ
Convênio, conforme detalhamento nas tabelas abaixo:

a díª—SEX

; VAL - Es “ª“?ESPECIALIDADES CONVE “
AUTOGESTACLINICA MÉDICA 100,00PEDIATRA 150,00LALERGOLOGISTA 300,00 J

Í , VALORES
! SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS CONVENEOS

' AUTOGESTAO R$
. EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS 30%
RT - PCR SWAB — coer ' R$ 230,00SOROLOSIA com R$ 250,00TESTE RAPIDO covrp R$ 150,00

CLÁUSULA SEGUNDA - ms BENEFICIÁRIOS

A CONVENENTE prestará os serviços médicos mediante apresentação de Certidão de
Regularidades dos Pronssionais de Enfermagem inscritos; contracheque dos empregados
públicos e comissionados ou declaração que comprove vinculo com a CONVENIADA, de
acordo com o que preceitua a Cláusula Primeira;

CLÁUSULA TERCEIRA — Dº REGIMENTQ GERAL E NORMAS

»

3.1. Enquanto estiver válido o presente Convênio, todos os beneficiários obrigam-se a
observar o seu Regimento Geral da CONVENENTE e a respeitar as normas por elaestabelecidas.

PARÁGRAFO ÚNICOI'A Conveniada não responderá por qualquer inadi
beneficiários deste Convênio ou prejuízos oriundos de situações de caso fomaior.

CLÁUSULA QUARTA -— ms DESCONTOS

4.1. A CONVENENTE atenderá aos benenciários qualificados neste Co Vânio
nos valores constantes nas tabelas mencionadas na Cláusula Primeira pelos"seguir:

lêncla dos
ou força .

.éo'r'n base
motivos a

_ .a) Os descontos a serem concedidos aos beneficiários constantes da Cláusula
Primeira correspondente aos exames laboratoriais serão na ordem de 30% (trinta) por
cento, com exceção dos exames para COVlD que apresenta valor fixo;

0) Os valores referenciados São os praticados nos Contratos de Gestão de Planos de
Saúde, bem abaixo do mercado;

c) Os valores são muito abaixo dos cobrados de clientes atendidos
particular. Entretanto, os beneficiários deste Convênio não obstante o fato
atendidos por preço menor terão todas as regalias como se fossem clientes parti

de forma
de serem
culares.
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CLÁUSULA QUINTA - nª ºegtgngões DA CONVENIADA

Rubncai LWM
5.1. A CONVENIADA não poderá compartilhar seu Banco de Dados que se tiram aos
beneficiários deste Convênio, já qualificados, em função dos mandamentos exp
Carta Magna do Pais, que assim nos ensinam:

Art. Sº Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termosseguintes:

XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;

5.2. A CONVENIADA divulgará e anunciará, em peças de comunicação institucional,
cºmo intranet, redes sociais, e outras mídias. ao seu alcance, todos os benen'cios
ofertados, em forma de comunicações, informativos, banners, etc., oriundas da
CONVENENTE, de tal sorte que se fortaleça a parceria entre as partes que ora seestabelece;

5.3. Emitir aos servidores interessados no objeto deste Convênio, declaração de vínculo
com a CONVENIADA, a Em de que o aluno comprove junto à Instituição de Ensino, sua
qualificação para usufruir do desconto aqui mencionado;

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÉNCIA, ALTERAÇÃO E RescgsÃo. ;, "'Í *" gastª,:
, — : t .. rªt-_,?. ' V .&;

6.1. O presente Convênio vigorará por prazo indeterminado, com vig“
(um) ano, com inicio preVisto na data de sua assinatura; Cf

6.2. O presente Convênio poderá ser alterado ou modificado, no todo ou em parte,
somente por escrito e mediante acordo entre as partes, que o farão por Termos Aditivos
que passarão a fazer parte integrante deste instrumento;

6.3. As partes, individualmente, poderão rescindir o presente instrumento mediante aviso
prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de
qualquer multa, mantendo—se o benefício para os funcionários e/ou dependentes nosseguintes termos:

6.3.1. No caso de rescisão por parte da Conveniada, o benelicio será mantido até o final
do mes corrente, devendo os beneiiciários, se quiser manter-se no curso, arcar com o
valor integral das demais parcelas vincendas;

6.3.2. No caso de rescisão por parte da Convenente, o beneficio será mantido até o final
do mes corrente, devendo os benehciários, se quiser se manter no curso, arcar com o
valor integral das demais parcelas vincendas;

Hs;____,_iº5;f

Jiª/”
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS

7.1 — Os benefícios concedidos na realização de atendimentos por meio deste NVÉ
estarão automaticamente suspensos, devendo ser comunicado por escrito, nas seguinteshipóteses:

a) Rescisão ou denúncia deste CONVÉNIO;

b) Desligamento do funcionário da CONVENIADA;

c) Caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA OITAVA — DA COMQNLQAQÃO ENTRE AS PARTES

8.1. Todas as comunicações relativas ao presente Convênio deverão ser encaminhadas
ohcialmente de uma parte à outra nos endereços das suas sedes para os representantessignatários deste instrumento; !

8.2. Nenhuma das partes poderá alegar desconhecimento ou não recebimento de
qualquer comunicação que tenha sido dirigida e endereçada na forma estabelecida na
cláusula anterior, sendo certo que nenhuma delas poderá alegar desconhecimento se,
tendo mudado qualquer dos endereços ou os responsáveis determinados, não notificou aoutra de tal alteração. ' '
CLÁUSULA NONA — DAS Dzspgsrgões EER_Alâ

9.1. Fica estabelecido que os direitos e obrigações das partes, oriu "
Convênio, não poderão ser cedidos ou transferidos, na totalidade ou em
e expressa autorização da outra parte;

9.2. As partes asseguram e declaram que os representantes legais que assinam o
presente Convênio são competentes para assumir obrigações em seus nomes e
representar de forma efetiva seus interesses;

9.3. Caso algum item e/ou Cláusula deste Convênio seja considerado ilegal, não vigente,
ou de qualquer forma inválida por Lei ou decreto, tal revogação não afetará as demais
disposições ou aplicações deste Convênio, que poderá gerar efeitos, independente do item
e/ou da cláusula inválida;

9.4. Em nenhuma hipótese, os pactos deste Convênio ensejarão interpretação de existir
quaisquer vínculos ou obrigação trabalhista, securitária, previdenciária, ou mesmo,empregaticia entre as partes; »
9.5. Este Convênio expressa e contém todos os acordos e condições estipulados pelas
partes, substituindo quaisquer outros entendimentos mantidos anteriormente pelas partessobre o mesmo objeto;

9.6. Todos os termos e condições deste Convênio estarão vinculados às partes deste
instrumento, bem como seus sucessores. As partes farão com ou ualquer sucessor
futuro de suas operações, atuais ou futuras, cumpra incondici ente os termos desteinstrumento; /,% 4 ª” ,
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9.6.2. A Conveniada não efetuará, sob qualquer hipótese, descontos em "É de
pagamento das despesas e outros de qualquer natureza oriundos do presente Convênio;

9.6.1. Não haverá pagamento de mensalidades e quaisquer outras
serão realizadas diretamente pelos beneficiários à Convenente, obe

« formas de pagamentos dennidos pela mesma;

9.6.3. A Conveniada não se responsabilizará por qualquer ônus que os beneficiários
assumam com a Convenente, sendo que todos os debitos por estes assumidos serão de
responsabilidade única e exclusiva dos mesmos;

9.6.4. A Conveniada, em hipótese alguma, responderá pela inadimplência de qualquer
dos beneficiários, uma vez que o presente instrumento visa tão somente regular a
concessão de desconto/beneficio a estes e, desta forma não reSponderá subsidiária e nem
solidariamente pelas'bbrigações contraídas pelos beneficiários;

9.6.5. No presente Convênio não haverá aporte ou repasse de recursos entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA — og FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, para dirimir
todas as dúvidas ou controvérsias oriundas da interpretação, aplicação ou cumprimento
das cláusulas contidas neste Convênio, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que o seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (três) vias, na presença de 2(duas) testemunhas.

Macapá (AP), 24 de Julho de 2020.

REPRESENTANTES DA CONVENIADA _ f *_k " "

Dr. KLEVERT ou SANTANA SIQUEIRA

] Tesoureiro —— COREN-Amapá/
P REPRESEmiANTE DA ,CONVENENTE
i

|

l

l

“__E—wªswlg

ALEX DIEGO PEREIRA; A SILVA
Sócio — Administrador - Convenente

.* TESTEMUNHASl 1) 2.l CPF (MF) , CPF (MF)

ENI—_Meus

[__
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' UnidadedeContratoseConvenios

CONTRATO N.001I2016-HEMOAP

CONTRATO que entre si ceie
Hematologia e Hemoterapia
contratante e a empresa:

contratada, para os fins nele dedarados.

O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ. Pessoa Jurídica de
Direito Interno Público, inscrito no CPJ n.º1.762.561/0001-90. doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor - Presidente, nomeado peio decreto
n. 040201 5, o Dr. Domingos Sávio de Souza Guerreiro, brasileiro, casado, médico, portador
do R$ 154555 SSP-AP. inscrito no CPF sob o n. 208.370.382—00. residente e domiciliado nesta
cidade de Macapá/AP, e de outro lado a empresa: MEDCLIN Serviços e Produtos Médico-
Hospitalar Ltda — EPP, inscrita no CNPJ sob o nª]. “meme/comes, com sede na avenida
Duque de Caxias, nº486, Bairro: Centro, CEP 68900—071, Macapá - Amapá, neste ato
represenlada por seu representante Iegai, o Sr.AIex Diego Pereira da Silva, brasileiro,
solteiro, biomédico, portador da carteira de identidade nº254600 2'via PTC/AP, inscrito no
CPF(MF) sob o n. 756.755.792—49, resolvem celebrar entre si o presente Contrato, em
conformidade com as CIàusuIas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL. .

O presente contrato tem respaldo Legal através do Processo de Dispensa de Licitação
Nº001/2016—CPL/HEMOAP, fundamentada no Art24, Inciso V, da Lei nº 8566/93, (Pmcesso
Administrativo n.18.000.095/2015), que lhe originou; Parecer nº079/2016-ASSEJURIHEMOAP
e Parecer Jurídico nº068/2016-PADM/PGE, Parecer Jurídico nººBO/2015—ASSEJUR/HEMOAP.
Processo nº18.000.001.2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ex:-mes laboratoriais
de rotina e especializados, destinados a usuários do Laboratório de Analises Clínica do
Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, conforme reiaçào de exames do anexo IIA
do Termo de Referencia - Especihoeções.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA WGENCIA E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
3.1.0 presente CONTRATO tem a vigência de 12 (doze) meses, iniciam após a sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, desde que ooniigurado
expressamente o interesse da CONTRATANTE, manifestado com antecedência de 30 (ª, '
dias de seu término e devidamente justifmdo pela autoridade oo — =
disposto no inciso II e parágrafo 4º do Art 57 da Lei n.“ 8566/93. -

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços deverão ser prestados de em com ..
técnicas específicas, a tim de assegurar a qualidade dos
forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, '
e regulamentos de órgãos/entidades nacionais ei ; - '
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO

5.1. A contratante lhe pagará mensalmente o val

obrigações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos deveáo ser efetuados mensalmente. med”

para posterior liquidação e mente da despesa, mediante 0
conta corrente específica da contratada.
O pagamento somente será efetuado mediante:
a) Prova de situação regular perante o Fmdo de Garantia

pelo responsável técnico do serviço contatado;
6.4. A não apresentação das certidões ou dos documentos :=
impedir-se & regular liquidação de despesas, impedindo-se, “porexpedição da ordem de pagamento; »
6.5. A demora na apresentação das certidões ou dom : x

procrastinaçàc em apresenta-los é causa de rescisão do con: ' '
6.6. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a e : " ' , emcompatibilidade com as obrigações por ele assumidas, t
qualificação exigidas na licitação.
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conforme prevismfna RDC/ANVISA para o serviço, emipme maiizarmammnçào preventiva e
corretiva dos eqxápamenmS, assim com, prover materiais de insumo em gera! para o
adequado fmcionamento do serviço;

8.3.ACONTRATADAassumeaobágaçàodemestarWçosmâsmnaClàwmado
Objeto, compreendendo desde aentrada do insumo («medal coletado para emm), e Mas
osmWaoseMçoaâopmdumõnaHexamesfeMmmaWde

contratada,

8.6.NãouGsz,mmpemú6rquetemehnsu&ltmnopadmpaminsdeemeámenmção;
.?.Am.ospadmsmmdmidadeemspem,demdomúvemaleimmm,

8.11.GararmrconãdenciaidadedosdadoseMeçõesdos,
8.12. A CONTRATADA Em obrigada a fomecer ao ...-presmao. .
8.13. Deverá mamerregistm matizado no Cadastrº
—CNES;

Rua: RaknundoÁtvarcsdacoslaJIn—Baaóíww



Govemo do Estado do Amapá
ia e Motoramª

' Unidade de contratos e Convênios

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE9.1. São ' da contrata-me:

a) Coletar os exames e encaminhar a CONTRATADA, dentro dos padrões de qualidade elegislação especifica;

b) Efetuar o pagamento destinado ao adimolemento deste CONTRATO, obrigando-se a pagar
o valor ESTIMADO previsto na Cláusula Quarta, de acordo com os exames sºlicitados eefetivamente realizados pela CONTRATADA.

c) Fomeoer e colocar à dismsição da CONTRATADA todos os elementos de infomaçào quese fizerem necessários à execução do objeto ora contratado.

d) Notificar a CONTRATADA sempre que venlicar a inadimplência de qualquer clausula que

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-à, em caso de inadimplemento de
prejuízo das sanções legais e da responsabilidade civil e criminal,serão aplicados de modo cumulativo, ' "

a) 10% (dez por cento) sobre o valor global a ser .. «»
Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (oi
de recebimento de Sua convocação;
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b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do contrato até o '
de atraso, por material não entregue no prazo previsto;
o) 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato no caso de:

c.1) Atraso, superior a 30 (trinta) dias, na prestação dos serviços;

c.2) Desistência de enmgar do material; '
d) A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração se apªrª

contando, por período não superior : 02(dois) anos, nos casos em que a inadimplência , /acarretar prejuízos mais graves para a admini . /

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato poderá ser rescindido unilaterál ou bileteralmente, sendo o primeiro caso
Sºmenteporpal'tedaCONTRATANTE, deªoordooomosarls. 77eseguintesdeLeinº
8566/93, devidamente justificadas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

H&Osoesosdemsdsàoeomamaserãohmaimmhmâvedosnosmamsso,assegurado o contreditóáo e e ampla defesa.

11.3. Consumem motivo para rescisão do contrato: _
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
e) o cumprimento irregular de cláusulas conuemais, Maças, projetos e prazos;
C) & lenãdão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos pmzos estipulados;
d) o atraso injustificado no início do serviço;

e) a paralisação do senriço, sem justa causa e prévia comunicação à Adminisnçeo;
nasubcontreteçáo total ou parcial do seu objeto, & ªssocieçàodo contratado oom outrem, &
cessão ou transferencia, total ou parcial, bem como e fusão. cisão ou Moorporaçào, nàoadmitidas no edital e no contato;

9) o desetendimento das determinações regulares da outoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua exemçào, assim como as de seus superiores;

h)oc6metimento reiteradodefellasnasueexewçao, anotadasneformados 1ºdoart 67daLei nº 8566/93;

|) a decretação de falência ou a instauração de il'lSOIvénCia Civil;
j) a dissolução de sociedade;

lt) e alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrume de :
prejudique a exewçâo do contrato; .r '
"razões de interesse público, de alta relevância e emlo » ,
determinadas pela máxima autoridade da esfera adminisrativo a
Cºntratenteeexaradasnoprooeseoadministrativoaque se : »— '
m) a supressão, por parte da Administração, dos serviços
modificação do valor inicial do contrato além do limite . : -"
8566/96;

n)a suspensâodesuaexecução, porordem escrita da'
120 (cento e vinte) dias. salvo em caso de calamidade ' '

Contrato. ªcarretando
fiº do artes de Lei nº

x
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA & utilização de pessoal

12.2. A fiscalização da exewçào do serviço, objeto deste CONTRATO. estará a cargo da
Administração do HEMOAP, que designará através de Portaria um tíscal do Contrato que

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS ..
Os Casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8566/93 e suas alterações postado .
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DA QUALlFlCAÇÃO TÉCNICA
14.1. A CONTRATADA deverá manter regislm atuªlizado “ no
Estabelecimentos de Saúde — CNES; .
14.2. Submeter—se & avaliªções sistemáticas. de zoom com .Avaliação de Serviços de Saúde - PNASS; -
14.3. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor;

14.4. ºbrigar-se a mmsenlar, sempre qUe solicitado. nalató ' ªlia atividade que demon
qua ' ' a e qualitativamente, o atendimento do objeto; ' 3

”mm;-_-
' ÉSÉÉÍEEJÃÃWQÉM. víl'aam"mê em" ' "
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS .
De penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação,
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, nando sobreslada a mesma atéjulgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO deverá ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, não podendo uMpassar o prazo de ..20 (vinte) dias, conforme prevê o parágrafoúnico do art 61 da Lei n. 8666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO

Para propositura de qualquer ação, com base neste CONTRATO fica eleito o Foro da
Comarca de Macapá, Estado do Amapá, excluindo qualquer outro por qualquer privilégio que

Lingas Sávio de Scuze Guerreiro
Direior-Presêdenle do HEM AP

Ingas Sávio de Souza Guerreiro|

;* Diretor - Presidente —Hemeap
' CONTRATANTE

SnAlex Diego Pereira da Silva
Representante Legal

Medclin Serviços e Produtos Médico- Hospitalar Ltda - EPP
CONTRATADA

..,“.- %



ELEMENTO DE DESPESA ESPECiFICAÇÃO VALOR estimado R$ (ªnual)

33.90.39 Serv. Tanz. Pass. Juridica R$ 167.143,90

Importa o presente Plano de Aplicação no valor total estimado de R$ 167.143,90 (cento esessenta e sete reais e noventa centavos)

objeto do Contrato nº001/2016—Hemoap, celebrado com a Firma Modcun Serviços o Produto-Médlcos Hospitalar Ltda - EPP. —
EXERCÍCIO 2016

Nº de Porco!“ Valor Mensal Estimado (R$) Valor Total Est'mudo (R$
10 — MAR/DEZ 13.928,66 R$ 139.286,60

EXERCÍCIO 2017

Nº de Panelas Valor Mensal Estimodo (R$) Valor Total Ettimdo (R$)
02 — JAN/FEV R$ 13.928,65 R$ 27.857,30

Importar o Cronograma de Desembolso no valor total animado de R$ 167.143,90 (cento :
manete reais enoventacenuv liberados deaoordo oomaânnquiamensal.

M 'AP'" da"'ª'àªºóa 2016., ' “' “madeiro
88513710deSouae,v

“Irmã—Presidente do hEMOAP—' ”908% de
:! Diretº.-_Pr . sºl-Ilª.“ Guªm,

CONTRATANTE ªp
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SrAlexDlogoPemlradaSiM—
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E cONvENIos

1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº01l2016-HEMOAP

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A0 O
N.º01/2016-HEMOAP CELEBRADO PELO
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO AMAPA E MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS
MÉDICO—HOSPITALAR LTDA — EPP, QUE TEM POR
OBJETO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS
DE ROTINA E ESPECIALIZADOS.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP,
pessoa jurídica de direito público interno , criada pela lei nº 0338, de 16 de Abril de 1997, com sede
à Av. Raimundo Álvares da Costa S/N , Centro, inscrita no C.N.P.J(MF) 01.762,561/0001-90, neste
ato representado por seu Diretor Presidente o Dr. Domingos Sávio de Souza Guerreiro, médico,
residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, portador da CI Nº 154555

CONTRATADA: Empresa MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA —
EPP, com sede na avenida Duque de Caxias, nº486, Bairro: Centro, CEP 68900—071, Macapá -
Amapá, inscrito no CNPJ/MF Nº 14.315066/0001—85, representada neste ato por seu
representante legal o Sr.AIex Diego Pereira da SIIva, brasileiro, solteiro, biomédico, portador da
carteira de identidade nº254600 2ªvia PTC/AP, inscrito no CPF(MF) sob o n. 756.755.792—49,

que se obrigam a cumprir e respeitar integralmente.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram O presente termo aditivo ao
contrato n.º001/2016—Hemoap, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem como Objeto O ACRESCIMO nO quantitativo, DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, INDICE DE REAJUSTE, GARANTIA DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO e
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes em 11/03/2016.

CLAUSULA SEGUNDA — DO ACRÉSCIMO

1.1 Acréscimo no quantitativo do Objeto O valor de R$ 31.276,92 (trinta e um mil, duzentos esetenta e seis reais e noventa e dois centavos).

1.2 O acréscimo representará um aumento de R$ 31.276,92 (trinta e um mil, duzentos e setenta e
seis reais e noventa e dois centavos), aproximadamente 17,544% do valor global do contrato
(contrato“ reajustado pelo índice IPCA de 6,66% acumulado nO período de fevereiro 2016 a
fevereiro de 2017) passando de R$ 178.275,71 (cento e setenta e oito mil, duzentos e setenta e
cinco reais e setenta e um centavos) para 20955263 (duzentos e nove mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), nos termos previstos na CIausuIa Oitava, item8.20 do contrato. '
CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAÇÃO

1.1 Pelo presente termo aditivo, fica PRORROGADA a vigência do Contrato;
a contar de 11/03/2017, nos termos previstos em sua clausula ter : . &por 12 (doze) meses,

“L



GOVERNO Do ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DO TERMO ADITIVO

1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo valor O
Objeto é de R$ 31.276,92 (trinta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oiscentavos) ,
EXAMES - ITENS ACRESCIDOS (valores reajustados pelo índice IPCA — (acumulado de fev/2016 afev/2017 — 6,66% )

N.DRD ITEM EXAMES QUANT. P'. UNITÇ VALORTOTAL1 1 Ácido fólico 150 21,87 3.280,502 3 Alfa-fetoproteina 10 27,73 277,303 7 Antitrombina III 10 31,41 314,11
4 11 Bilirrubina total e frações 100 3,95 394,64
5 20 Dosagem de vitamina B12 130 19,20 2.495,84
6 21 Denidrigenase Láctica—LHD 300 4,27 1.279,92
7 32 Dosagem de Fator Vlll 10 45,04 450,43
8 41 Eletroforese de Proteínas 10 22,13 221,329 42 Ferro Sérico * 350 4,37 1.530,57
10 43 Fator anti-Nuclear (FAN) - (HEP2) 250 15,20 3.799,76

L 11 44 Fator Von Willebrand Antigeno 25 80,57 2.014,2712 45 Ferritina Sérica 300 13,92 4.175,74
13 47 Fosfatase Alcalina 100 4,80 479,97
14 48 Glicose 6 - Fosfato Dehidrogenase (Sangue) 18 19,20 . 345,5815 49 Haptoglobina 10 24,43 244,25
16 51 Índice de Saturação da Transferrina 700 11,20 7.839,5117 62 TGO IAST 250 4,27 1.066,6018 63 TGP / ALT 250 4,27' . Tºmas

VALOR DO CONTRATO N.01/2016-HEMOAP 178.275,71
VALOR APROXIMADO DO ACRESCIMO EM 17,544% 31.276,92

L VALOR TOTAL DO CONTRATO MAIS O ACRESCIMO EM R$ 20955263?
CLÁUSULA QUINTA — DA DESPESA

1.A despesa com este termo aditivo no montante de R$ 209.55263 (duzentos e nove mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), correrá à conta da Nota de
Empenho n.º 2017NE00010, devidamente apropriada no elemento de despesa 33.90.39,
Programa de Trabalho— 2.30.301.10.302.00212617160000 — Fonte 216 da vigente LeiOrçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA —- DO FUNDAMENTO LEGAL

1.0 presente termo aditivo decorre de autorização do Diretor Presidente da contratante e da
contratada, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II e artigo 65 na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas com execução dos serviços contratados totalizam O valor de R$ 20955263
,eatrês centavos), com valores

11.1, ' .

(duzentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e essenta
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GOVERNO DO ESTADO Do AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

mensais estimados em R$ 17.036,67 (dezessete mil, trinta e seis reais e s /senta e sete

centavos), conforme cronograma de desembolso que correra à conta de Dotaç' ”' ' _tária , lconsignadas nos: Programa de Trabalho: 230.301.10.302.0002.2668.160000 FgíFonte: TDT—T“,
Elemento de Despesa: 33.90.39 e Programa de Trabalho: 2.30.301.10.302.00 1t-2v—w' 'Fonte: 216, Elemento de Despesa: 33.90.39. '

CLAUSULA OITAVA — ÍNDICE DE REAJUSTE ,
O valor do objeto do contrato será reajustado anualmente, tendo como base, o Indice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo — IPCA (IBGE) acumulados no período anual.

CLÁUSULA NONA — GARANTIA DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO

A CONTRATADA deverá apresentar garantia da execução contratual a Administração do
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do início da vigência deste instrumento,
em uma das modalidades de caução prevista no artigo 56, inciso 1º e 2º e seus incisos da Lei
nº8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

CLÁUSULA DECIMA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

I.Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entreas partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRAT TE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

.F.-.ª.»* rsidentedo ti.—_«IUAP

íetor — Presidente -Hemoap

/ CONTRATANTE, _..Alex Diego Pereira da Silva
Representante Legal

Medclin Serviços e Produtos Médico— Hospitalar Ltda - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

' LJWMKÁI %%mln CIPA“ ,CPF, 44Qé3505 2/04

2. ; 54, ;. ÁZÁ É?“ .CPF, Paº/369362 2a
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GOVERNO Do ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Do AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

PLANO DE APLICAÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo INSTITUTO DE HEMA QLOGIA'“
E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ como CONTRATANTE para fazer face do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 001/2016 - HEMOAP com a Empresa Medclin Serviços e Produto-MédicosHospitalar Ltda - EPP.

ELEMENTO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR estimado R$ (anual)

L 33.90.39 Serv. Terc. Pess. Jurídica R$ 20955263
Importa o presente Plano de Aplicação no valor total estimado de R$ 20955263 (duzentos e nove
mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos),

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Cronograma de Desembolso Financeiro, dos recursos a serem desembolsados, pelo Estado do

-Arnapá, por intermédio do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, para atender O objeto
do 1º Termo Aditivo ao Contrato nºOOl/ZOIó-Hemoap, celebrado com a Firma Medclin Serviços eProduto-Médicos Hospitalar Ltda - EPP.

EXERCÍCIO 2017

L— Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (R$) ] Valor Total Estimado (R$)?
:; 10 _ MAR/DEZ 17.462,71 ! 174.627,10 _]

EXERCÍCIO 2018

Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (R$) Valor Total Estimado (R$)01 — JAN 17.462,76 17.462,76L 02 « FEV 17.462,77 17.462,77
Importar o Cronograma de Desembolso no valor total estimado de R$ 20955263 (duzentos e nove
mil, quinhentos e cinquenta e dois real e sessenta e três centavos).

Macapá-AP, 10 de março de 2017.| . n» . ' ETO
/, . SâVlO dº 9101.1ch“: [“_“-É)

Dr. ! . " gªªsª'iíãõlãsde Souza Guerreiro
Diretor - Presidente —Hemoap

,; CONTRATANTE

« D em a:, massa;,
r.AIex Diego Pereira da Silva ªº,)»

Representante Legal
Medclin Serviços e Produtos Médico—Hospitalar Ltda - EPP

CONTRATADA '
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

2ª TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº01l2016-HEMOAP

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º01/2016—HEMOAP CELEBRADO PELO
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO AMAPA E MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP, QUE TEM POR
OBJETO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS
DE ROTINA E ESPECIALIZADOS.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP,
pessoa jurídica de direito público intemo . criada pela lei nº 0338. de 16 de Abril de 1997. com sede

. à Av. Raimundo Alvares da Costa SIN , Centro, inscrita no C.N.P.J(MF) 01.762.561/0001—90, neste
ato representado por seu Diretor Presidente o Dr. Domingos Sávio de Souza Guerreiro, médico,
residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, portador da C.! Nº 154555SSP-AP e CPF Nº208.370.382-00

CONTRATADN Empresa MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA -
EPP. com sede na avenida Duque de Caxias. nº486, Bairro: Centro, CEP 68900—071, Macapá -
Amapá. inscrito no CNPJ/MF Nº 14.315.066/0001—85. representada neste ato por seu
representante legal o Sr.Alex Diego Pereira da Silva, brasileiro. solteiro, biomédico, portador da
carteira de Identidade nº254600 2ªvia PTC/AP, inscrito no CPF(MF) sob o n. 756.755.792—49.
resolvem firmar o presente Termo Aditivo subordinado em suas Cláusulas e Condições seguintes.
que se obrigam a cumprir e respeitar integralmente.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e' avençado. e celebram o presente termo aditivo ao
contrato n.º001/2016-Hemoap. sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de21 de junho de 1993. e às seguintes ciáusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO _
1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇAO da vigência do contrato firmadoentre as partes em 11/03/2016.

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO

1.1 Pelo presente termo aditivo, fica PRORROGADA a vigência do Contrato por 12 (doze) meses.
a contar de 1203/2018 até 11/03/2019, nos termos previstos em sua clausula terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

1.A despesa com este termo aditivo no montante de R$ 211.899,62 (duzentos e onze mil.
oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.0 presente termo aditivo decorre de autorização do Diretor Presidente da contratante e da
contratada, e encontra amparo legal no artigo 57. inciso II na Lei nº 8.666/93.



GOVERNO DO EsrADo DO AMAPÁ ,
msmmo DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Do AMAPA

UNIDADE DE cormuros E oonvauos

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
1. As despesas com execução dos serviços contratados totalizam o valor de R$ 211.899,62
(duzentos e onze mil. oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), com valores
mensais estimados em R$ 17.658,30 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e oito centavos).
conforme cronograma de desembolso que oon'era à conta de Dotação Orçamentária consignadas
nos: Programa de Trabalho: 2.130.301.10.302.0021.2617.0.160000. Fonte: 107, Elemento de
Despesa: 33.90.39 e Programa de Trabalho: 2.30.301.10.302.002126170160000, Fonte: 216,
Elemento de Despesa: 33.90.39. Empenhado inicialmente R$ 100.000,00 (cem mil reais) Empenho
nº2018NE0024 e R$ 76.583,00 (setenta e seis mil. quinhentos e oitenta e três reais) Empenho
nº2018NE00025.

CLÁUSULA SEXTA -— GARANTIA DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO
A CONTRATADA deverá apresentar renovação de garantia da execução contratual a
Administração do CONTRATANTE. no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do início da vigência
deste instrumento. em uma das modalidades de caução prevista no artigo 56, inciso 1º e 2ª e seus
incisos da Lei nº8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
1.Fiwm ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, Hrmado entre
as partes.

E, para ãrmeza e validade dO que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtem um só efeito. as quais, depois de lidas. são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATA - E e CONTRATADA. e pelas testemunhas abaixo.

iretor — Presidente -Hemoap
CONTRATANTE

Sr.AIex Diego Pereira da Silva
Representante Legal

Medclin Serviços e Produtos Médico- HosPitalar Ltda . EBP;“ : =,, , ;
CONTRATADA ”à; 5,1 & '—

l:. ª“. fªv _ '
gªtª.,

TESTEMUNHAS:

1. Sªdino-__ oiª— UO/mwbx % .CPF, 440.6?5042504

2. ;;;/Zé, LOL? €“? ,CPF,?Lª/a'(=9?<'zk'º
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

PLANO DE APLICAÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ como CONTRATANTE para fazer face do ? Termo Aditivo ao
Contrato nº 001/2016 - HEMOAP com a Empresa Medclin Serviços e Produto-Médicos
Hospitalar Ltda - EPP.

ELEMENTO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR estimado R$ (anual)

33.90.39 ª Serv. Tere. Pass. Jurídica R$ 21139952

Importa o presente Plano de Aplicação no valor total estimado de R$ 211.899,62 (duzentos (: onze
mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois çentavos).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Cronograma de Desembolso Financeiro, dos recursos a serem desembolsados, pelo Estado do
Amapá, por intermédio do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, para atender o objeto
do 2º Termo Aditivo ao Contrato nºOOl/ZOló-Hemoap, celebrado com & Pinna Medclin Serviços e
Produto-Médicos Hospitalar Ltda - EPP. .

EXERCÍCIO 2018
Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (R$) Valor Total Estimado (R$)
10 — MAR/DEZ 17.658,30 176.583,00

EXERCÍCIO 2019
Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (RS) Valor Total Estimado (R$)
02 — JAN/FEV 17.658,31 3531662

Importar o Cronograma de Desembolso no valor total estimado de R$ 211. 899 62 (duzentos e onze
mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos)

”É“ E.,...

CONTRATANTE

Representante Legal

;? ingos Sávio de Soua Guerreiro
Diretor — Presidente -Hemoap

,»
r Alex Diego Pereira da Silva

Macapá—AP. 12 de março de 2018.

Medclin Serviços e Produtos Médico—Hospitalar Ltda - EPP '
CONTRATADA

PRDC Nºw,—__...



Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

João Bosco Papaléo Pm
vice—Governador

Macapá—Am“
17 de Março de 2017 - Sexto—f
Cinznhçâo: 20.03.2017 &: 11:30
Exemplar com 40 páginas
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Impedimento da TutuhrSonia PrisdhdeSam a R$ 209 552.63 eme-á à com na Nota de “zunbalmalu a. 1697. »
Cunha no Masªº de 21d. mga : os de =de Empenho n' zmmeoomo «:me *—("2017 aprºpriada no alem-ru: de dm 319039 ATrama-o-

mà» =: (ªmªro : 36 301 10 302 0021 2617150003 Fome 215 da _veem: Lei ºrçar—amam Amai. JF":
CLÁUSULA SEXTA Fumo LEGAL "'ª'" - - .

hà'ql 1 O pre-servia termo acme deWrre de W
Direlor Iªn—s PREV ac Drew Pm da actuaram: e da

PORTARIA Nº 029/2017 — AMPREV

O Diretor President. da Amapá
Providência. no uso das atribuições que lho
são confunda pelo Duºmo n' 6043, de 02 do
;aneuro de 2015 e emitiam o mundo
nº 2012017 - GABIAMPREV:

RESOLVE:

— Conceder edi-namento em num do
semdof Jos-' Ariosvaldo Penª-'a Gàel. Auxiliar
Administrativos.“. nos uma: do migo lª
da Lein.ª0624.d'31deommmdezoo1n
Decreto n." 3647. de « de nov-mmo da “1.
no valor de R$ tºm.“) Im Bi Rub).
destinados : cunhar .: despesa mil!. o do
pro-sb png-mma.

corra. tadaeenombaalnoa'olegaí mamã?
neisoIIe “QOSSMLQI “8666193

DOTAÇÃOcuusuu SET—A - DA
ORÇAMENTÁRIA
1 As despesas com execução nos semcas
contratados mmm o vam & R$ 20956253. -
Domin WM mandas nos. Progama
ae hahaha ? 30301 10 302.0002.2668.160000 ,
Fonte. 1D?= Elememo de Despesa 339039 erama se Trabaiho:
230 301310 302 ' 17150000 Fome 216.
Elememode '33 90 39.

.IOde marççdeáã.

2ª - A ' ” **
mim: no PW wtf—Mo lendo
as 519150000 MummIquúM—MML
waseniçoqmrumdonmmeks
2.500,00 (Dois lm e qulnmos ram. ou:
miuda! de consumo. na rubrica e. dum;
gerais.

- 0 imnulnemo anura ur aplicado
no prazo máximo de 00 (mm) dia. a em
do recebimento.

-Omspmàveipcloadínm
rrprutaçloco com ”a

' ,de—uouwww”Amapá Prev
apos a aplicação

Hemoap

Domingos Sávio de Souza Guerreiro

EXTRATO DO 1' TERNO ADITIVO
AO CONTRATO “TINTO-DEMON,

CONTRATANTE INSTITUTO DE WTOLOGIA
& namoram no mA . uma».

' 51 752 56'43031-90 Duet"
Bressane o Dr Damages Sávio aa Souza
Quevem. CPF Nºzes 370 382 00
CONTRATADA MEDCLIN SERVIÇOS E
FRODUTOS MEDICO-HOSWTNAR LTDA . EPP
C N PJ'MF N” 14 BIS 0661000145. Rwanda
“egal : 5! Alex Dnega Por-'n 68 SW:. CPFIIIF)
scb_u n 756 755 75249
CLAUSULA PRI—ERA- DO OBJETO

O assente Temo activo tem me objetº o
ACRESCIMO, no qua-mau: Boucle
ORCAMENTARIA. INDICE DE REAJUSTE,
GARANTIA DA EECUÇÃO DESTE CONTRATO
& PRORROGAÇÃO aa moema do mumu
Ermadºmªs vans em umass.
cuusuu sseuum - DD maizena
1 1, Acrescmo R$ 31276 92.
1 2 O awesome represemarà un aumenm de

27692 aproximadamente 1754459 ao valor

gpoual da cor—Iran) 'no-fraco reajustado pela iru—ee!ª:_nce656ªkammusaoompaoºc “levarem
ZTE ; 'eveteiru de 20' TI pesando de R$

2.75 'lpava R$ 259 552 63
CLAUSULA TERCEIRA- DA PRORROGAÇÃO
1' Pen: presa-ne Bim aditivo. rna
PRORROGADA a Vigência da Cam Por 12
Lucas; maes a cana De “(0312017 nos me
prewmos em sua dansuh ternura.CLÁUSULA eunu- um

A descesa com este termo activo no mmmme

Lminldo Wo da com

PORT ARIA N'. Milº" . [APEX

o DIRETOR RESIDENTE uu
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
runncnàuu no Esrmu 00 Mini -
MPFN, ao um ds llrihuiçõcs que II: 550
mah-rida pila Decreto Est—Im! n'. IMZBIS. Italº
tm vin- dspachn mudo no uma. n' 062/2017-
L NOPESICOSI-TGIIAPEN.

RFSOI .VE:

Hnmhgnr o dum-tule dt» servidor:-L Einar
Pau-Ici- him-u Surto. Josieklio Gough“
Taum : Ram Corria a: SINA. alt o nuitirjo
de PORTO GRANDE-AP. : nm de mlk-rem
must internos pn participuen de udiênzlu.
no dia co.-mn". sob . orde- de mini; N'.
0313017.

Regua-eq" . . !»me & DH: Em"

“nual-AP. li) :k- mo d: mr.-.

JFFFERDO340 «3 wc uco
Dimm P |I do IAPEN

mumu v, mmm- IAPFN

O DIRETUR FRESIDEN'J'E DO
(Nsrnuo DE Aouws'rmcin
wunmcuau Do ESTADO DO AMAPÁ -
IAPI“. no um ibn “rim que Ihr ele
conferi!” pelo Dei-mo Eau-dai l'. “cams. lado
eu mu despacho nando no memo. »" esmolª»
LNOPESJPOSEGJIAPEN.

RESÚIN'E:

Hou-obg" » desleal—colo dus nn Mores. MH:- ele
Suuu Puc-Id. ldmir Alda“ dos Suu».
Jacu!“ dos Sula: Sen. Harum Gribel d:
Amújo (uu. Míduel dl (Jo—uid:) dm Reis.
Mªgui Agda Madureira (em : Rxmon Mom-|
hábito. .“ :: I'Iicipio «|: CALCOENE-AP. | fu!
de mumu em de 'um pai tip-nn
do "Mªndu. no periodo de“ & MIQOH. mb :
orde- de um Nª,. Imam-r.

Registre—::. Finame-se : Ilê—w Cintia

Junta Comercial do Amapá
sabem Laurindo

ERRATA
EXTRATO DO TERIO DE CONERAÇÃO
menu Nº 00112017 JUCAP : Rau. puhkudn no
DOE AF missas de 15 «elevere-mde 201,7
ONDE SE LÉ: II _DA JUCAP
a) Contratar pfesIªdor de serwçºs para a
montagem e desmontagem ae [laico pava :
rcaixa/açao co Fragen Shura dos Barros oonfa'rne
ºfens'c no Proieza Teª-mice anexado neste Temo
:) Proveemar o pagamento ao
CONTRATADO no plaza de ate 05 am) dns
úteis .: paªr da apresentaçbo da respodivn nota
ªsudama. marvel-m.- algma
LEIASE'.
l - DA JUCLP:
a? ªmar os Pronta fazendo ::vuigacào aos
sem—cos acusadºs nda JEJCAP
Di- Caruara presta” oe sem-ces para :
montagem : deemonbeem de cabo m :
mação ao Frm Show dos Bartos cºnforme
pºe-asno no Prqeto Tamen enema neste Termo,
:) Homens:-Ir :) Diga-mmo ao
CONTRATADO 19 ataco de até 95 nunca) mas
um. a partir da WWW da respeawa nota
Tscalíaun Gema—umha adaM ' I 17.W fªiaMm ' cmd:

emm na UTLIJUCAF

Publicação Diversas

Pweraçào Académm ae
Despono :: Amapa — FADAP
CNPJ 05 9025770313:

? |!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GE RAL ORDINARIA

O Presaenzê ca Federação imeem-vt; ce
Descarte do Amapá - FADAP no uso de suas

aircunçóes Legs-s
Esaruzo. CCNVOC

:fewslas r—r: Arrigº 'E cc
A os vewesenunxe» ega»; das

Insíiturçàes cc Ensno Supe' :! do A'dea ªrauaª
& FADAP. e em pano 9:23 de seus drama, cara &

Reuniãº de Assume-a Gera! Ominana .; ser
reaiuada, e'" wmeva cl'amaºa às 160% e as

16.395. err sexy-"ca narrada. de da 25 de março

de 2317“. na Saia na FAB-=P lºcaªizaas na Rue

CBMCE Mei-des 26 - Lin—ásia Auer. nc Ra'nos

Cent—': para rezar cos segu mães assumes

1 — Apt—«ação das contas feferenles ao exer: c::

mar-term 2316.

2 — Eleição e Posse do Presa-mm 'v'ce-Presaente
& mcrvnrss ao CDnseII—s Faca: para () queer-ian:

' _ ': inn fun.-numca TV- Em n-— :..-n.»: » M..-nr.:
R m

'.a;n--..,- o—s “sl'eífi.1—9'-'IS'I—J
:.:—.=: — “.E“ umª ." —.

?«f := ::A;



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA , à : _,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA HEMOAPUNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº01l2016-HEMOAP

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º01l2016-HEMOAP CELEBRADO PELO
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO AMAPÁ E MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP, QUE TEM POR
OBJETO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS
DE ROTINA E ESPECIALIZADOS,

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP,
pessoa jurídica de direito público interno, criada pela lei nº 0338, de 16 de Abril de 1997, com sede
à Av. Raimundo Álvares da Costa SIN , Centro, inscrita no C.N.P.J(MF) 01 .762.561/0001-90, neste
àto representado por seu Diretor Presidente o Dr. José Sávio Santos Ferreira Filho, médico,
residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, portador da C.! Nº 535115489
SSP-SP e CPF Nº 746.970,642-91.

CONTRATADA: Empresa MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO—HOSPITALAR LTDA -
EPP, com sede na avenida Duque de Caxias, nº486, Bairro: Centro, CEP 68900—071. Macapá -
Amapá, inscrito no CNPJ/MF Nº 14.315.066/0001—85, representada neste ato por seu
representante legal o Sr.AIex Diego Pereira da Silva, brasileiro, solteiro, biomédico, portador da
carteira de identidade nº254600 2ªvia PTC/AP, inscrito no CPF(MF) sob o n. 756.755.792-49,
resolvem firmar o presente Termo Aditivo subordinado em suas Cláusulas e Condições seguintes,
que se obrigam a cumprir e respeitar integralmente.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado. e celebram O presente termo aditivo ao
contrato n.º001/2016—Hemoap, sujeitando—se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ,
1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇAO da vigência do contrato firmado
entre as partes em 11/03/2016.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO
1.1 Pelo presente termo aditivo, tica PRORROGADA a vigência do Contrato por 12 (doze) meses,
a contar de 12/03/2019 até 12/03/2020, nos termos previstos em sua clausula terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO TERMO ADITIVO
1.0 valor com este termo aditivo para cobrir as despesas pelo período de 12 meses, será de R$
211.899,62 (duzentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL
1.0 presente termo aditivo decorre de autorização do Diretor Presidente da contratante e da
contratada. e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II na Lei n.º 8566/93.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. As despesas com execução dos serviços contratados totalizam o valor de R$ 211.899,62
(duzentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) com valores
mensais estimados em R$ 17.658,04 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro
centavos), conforme cronograma de desembolso que correra à conta de Dotação Orçamentária
consignadas nos: Programa de Trabalho: 230.301.10.302.0002.2617.0.160000 , Fonte: 216,
Elemento de Despesa: 33.90.39 e Programa de Trabalho: 230.301,10.302.0002.2617.0.160000,
Fonte: 107, Elemento de Despesa: 33.90.39. A despesa para o exercício subsequente será alocada
a dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a contratante
na Lei Orçamentária Anual — LOA.

CLÁUSULA SEXTA — GARANTIA DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO
A CONTRATADA deverá apresentar renovação de garantia da execução contratual a
Administração do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do inicio da vigência
deste instrumento, em uma das modalidades de caução prevista no artigo 56, inciso 1º e 2ª e seus
incisos da Lei nº8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

CLÁUSULA SE'l1MA — DA RATlFlCAÇÃO DAS CLÁUSULAS
1.Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, nrmado entre
as partes, E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou—se O presente termo aditivo em 03
(três) vias de igual teor e form ara que surtam um só efeito, as quais, depois de .lidas, são
assinadas pelos representam as partes, _ CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.

Macapá-AP, 12 de março de 2019.

Dr. José Sávio San erreira Filho
Diretor — Presidente —Hemoap

CONTRATANTE

46“? — — ? ao 5?szSr. Alex? Pereira da wSilva
Representante Legal

Medclin Serviços e Produtos Médico- Hospitalar Ltda - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:1- , CPF,2- , CPF,
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
msrrrUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

PLANO DE APLICAÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ como CONTRATANTE para fazer face do 3º Termo Aditivo ao
Contrato nº 001/2016 — HEMOAP com a Empresa Medclin Serviços e Produto-Médicos
Hospitalar Ltda - EPP.

ELEMENTO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR estimado R$ (anual)

33.90.39 — — Serv. Terc. Pese. Juridica R$ 211.899,62

Importa o presente Plano de Aplicação no valor total estimado de R$ de R$ 211.899,62 (duzentos e
onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Cronograma de Desembolso Financeiro, dos recursos a serem desembolsados, pelo Estado do
Amapá, por intermédio do lnstítuto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, para atender o objeto
do 2º Termo Aditivo ao Contrato nºOOl/ZOIõ-Hemoap, celebrado com a Firma Medclin Serviços e
Produto-Médicos Hospitalar Ltda - EPP.

EXERCÍCIO 2018
Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (R$) Valor Total Estimado (R$)10 — MAR/DEZ 17.658,04 176.580,40

EXERCÍCIO 2019
Nº de Parcelas Valor Mensal Estimado (R$) Valor Total Estimado (R$)
02 — JAN/FEV 17.658,04 35.316,08

Importar O Cronograma de Desembolso valor total estimado de R$ de R$ 211.899,62 (duzentos e
onze mil. Oitocentos e noventa e nove ai e e dois centavos)

Macapá-AP, 12 de março de 2019.

Dr. José Sávio
Diretor - Presidente -Hemoap

CONTRATANTE

Sr.AIex Diego Pereira da Silva
Representante Legal

Medclin Serviços e Produtos Médico-Hospitalar Ltda - EPP '
CONTRATADA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

m,
1. Ácido fólico * . 240 “22,11 5.306,40
2. Agregação plaquetária em ristooetina 0 0,00
3. Arfa—fetoproteina 30 28,04 841 ,204. Anti—Sm 60 22,38 1.342,805. Anti-La 60 22,38 1 342,80
6. Anticoagulante Lúpico 150 39,37 5.905,50
7. Antitrombina III 20 31,76 635,20
8. Antiomrdiolipina IgG 160 26,96 4.313,60
9. Anticardiolipina IgM ' 160 26,96 4.313,60
10. AnticorpO antifosfolípide 100 26,96 2.696,00
11 . Bilirrubina total e fraçõac 600 3,99 2.394,00
12. Coõaterol Total 200 3,99 798,00
13. Colas-tem! fração HDL . 200 4,31 862,00
14. Creatinina 700 3,77 2.639,00
15. Citomegalovims IgG 80 21 ,03 1.682,40
16. Citomegalovlrus IgM 80 19,95 1.596,00
17. Complemento sério 03 80 17,42 1.393,60
18. Complemento sério 04 80 17,42 1.393,60
19. Dosagem de coifator de ristocetina 70 113,25 7.927,50
20. Dosagem de vitamina 812 330 19,41 6.405,30
21. Dehidrigenase Láctica—LHD 600 4,34 2.604,00
22. Dlmero D ' 50 65,25 3.262,50
23. DNA Anticorpos—Anti 200 19,36 3.872,00
24. Dosagem de Microalbuminúria 24h 200 18,34 3.668,00
25. Dosagem de BZ microglobulina 80 54,9 4.392,00
26. Dosagem de Fator N 50 88,23 4.411,50
27. Dosagem de Fator III 0 0,00
28. Dosagem de Fator IV 0 0,00
29. Dosagem de Fator V 50 45,55 2.277,50
30. Dosagem de Fator VI 0 ' 0,00
31. Dosagem de Fator VII 50



GOVERNO Do ESTADO DO AMAPÁ , ,, ,,
msrmrro DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Do AMAPA HEM .UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

32. Dosagem de Fator vm 60 45,55 2.733,00
33. Dosagem de Fator IX 50 47,62 2.381,00
34. Dosagem de Fator X 50 69,74 3.487,00
35. Dosagem de Fator XI 50 90,48 4.524,00
36. Dosagem de Faor XII 50 69,74 3.487,00
37. Dosagem do Fator XIII 50 69,74 3.487,0038. Giicemia ' " 500 3,99 1.995,00
39. Ácido úrico 500 4,31 2.155,00
40. Eletroforese de Hemoglobina (PH Alcalino+HPLC) . 500 22,92 11.460,00
41. Eletroforese de Proteínas 210 22,38 4.699,80
42. Ferro Sérica 400 4,42 1.768,00
43. Fator anti-Nudear (FAN) — (HEP2) 300 15,37 4.61 1 ,00
44. Fator Von Willebrand Antigeno 75 81,47 6.110,25
45. Ferritina Sérica 800 14,08 1 1.264,0046. Fibronogénio 0 0,00
47. Fosfatase Alcalina 200 4,85 970,00
48. Glicose 6 - Fosfato Dehidrogenase (Sangue) 118 19,41 2.290,38
49. Haptoglobina 20 24,7 494,00
50. Homocisteina ,. 200 39,8 7.960,00
51. Índice de Saturação da Transfem'na 750 11,32 8.490,00
52. Jô - 1, Auto Anticorpos Anti 60 23,3 1.864,00
53. Mielograma 200 114,1 1 22.822,00
54. Mononucleose IgG 80 26,42 2.1 13,60
55. Mononucleose IgM 80 26,42 2.113,60
56. Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes 100 11,86 1.186,00
57. Pesquisa de Inibidor para Fator VIII 0 0,00
58. Pesquisa de lnibídor para Fator IX 0 0,00
59. Proteínas de Benoe Jones 80 9,17 733,60
60. Sorologia para Toxocara IgG 50 30,2 1.510,00
61. Sorologia para Toxowra IgM 50 30,2 _ 1.510,00
62. TGO / AST 750 4,31, x 3.232,50
63. TGP/ALT 750 4,36 3.232,50 .“ ,
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ ,
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS

Toxoplasmose IgG

Toxoplasmose IgM

Transfem'na sérica

Uréia

" " ÍÍVALCRÃTO'TÁLVRQÍ

80 17,15
80 16,91
50 18,34

4,31

HEM' ª '

1.372,00

1.352,80

917,00

3.017,00
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

1. DAS PARTES

CONTRATANTE:

MEDMAIS SOCIEDADE HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 28.867.074/0001—49, CRM nº 944, com endereço da Matriz, sito a Avenida
Professora Cora de Carvalho, 567 e filiais, sendo; Mais Saúde Fab, CNPJ (mf)
28.867.074[0002-20 situada a Avenida Fab, nº 449 Bairro Centro; Mais Saúde Padre Júlio,
CNPJ (mf) 28.867.074[0003—00 situada a Rua Padre Julio, nº 904—D, bairro Centro e; Mais
Saúde Santana, cnpj ( 0004-91 situada ador Diniz, nº 602
Santana Ap.

Neste ato sendo res, Brasileiro,solteiro, empre « , Identidade nº000053097296-4 ' . .544.123-87,residente a Ave ?. ' " '
e .

CONTRAT , A &MEDCUN s ' .. , :.
ºº'“ Sªdª "ª xias. 486, Ce A;.» cidade de Mac ,

DIEGO P , VA, biom-
' e RG 4600,

,oralzi _ «

.

Brasileiro,

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente
Contrato de Prestação de Serviços, que Se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação de serviços constituídos na

realização de exames laboratoriais de amostras colhidas nas dependências da
CONTRATANTE nos endereços informados, tendo CONTRATADA O CONTRATANTE

responsabilidades quanto à legalidade e veracidade de tais amostras.

. Parágrafo Único. A CONTRATADA tem a responsabilidade de cadastrar as
amostras em sistema próprio, realizar as análises, liberar os resultados e disponibili 'A.

por meio do sistema on.—line https://medclin.sisvida.com.br, sendo a partir do Clªrª"; “
17h, diariamente para exames de rotina.

» www Sªsªki-aee



OBRIGAÇõES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas ' ,

informações necessárias 'à realização do serviço, devendo especificar os detalhes -

necessários à perfeita consecução do mesmo, como a ficha contendo os dados dos

pacientes de forma correta e os exames que o mesmo irá fazer, além das amostras dos

devidos exames, correndo o risco de ocorrer erros na entrega dos resultados.

Cláusula Sª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições

estabelecidas na cláusula 7ª.

Cláusula . . a cópia do
presente instru ' '; ' ' , de serviço
contratada.

CI

a de _ ,
as coletas.

Cláusula Sª. O CONTRATADO deverá fornecer semanalmente planilhas com os

referidos fechamentos dos movimentos do sistema e operações de cartões no e-maíl do

CONTRATANTE.

DO PREÇO E DAS comuções DE PAGAMENTO &gãª ' e
"& M
-:ª “'

fªrªº . '
!

Clausula 7ª. O presente serwço sera remunerado pelo. percentual de:

Mais saúde 58% e Medclin 42% sobre os exames efetivamente cadastrados, salvo

aqueles que estarão na lista anexada que servirá como base prévia concordância de
ambas as partes.

1 lº As prestações de contas serão feitas semanalmente e enviado para o e—mail da
CONTRATANTE.



/ ,

1 20 Anexo, tabela de preços geral, onde existe exames de preços elevados, na
para comparar com a concorrência, onde serão calculadores sob a exclusão do cust '

parceiro “pardini” e feito a divisão conforme o teor da cláusula 7ª.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 8ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das

partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não
obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 60 dias.

Cláus “' ' ' “ ' , vínculotrabalhista ' ' "3 as e osencargos tipo de
relação de ;

Cláusula nª. Salvo com a express orização do CONTRATANTE, não pode
() CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob
o risco de ocorrer a rescisão imediata.

DO TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

Cláusula 12ª. É da CONTRATADA a responsabilidade do transporte das amostras
ate' as suas dependências, não tendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre

a integridade e acondicionamento das amostras no transporte.

Parágrafo Único. A CONTRATADA compromete-se em garantir o transpo de
acordo com as legislações vigentes.



DO FORO

Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contra ,

as partes elegem o foro da comarca de Macapá;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas

vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.
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MEDCLIN — PROUDUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A: TROPICAL CENTER E OS LABORATÓRIOS

MEDCLIN PARA FINS NELE ESPECIFICOS, CONFORME CLÁSULAS ABAIXO:

Medclin, produtos e serviços médicos hospitalar Ltda., CNPJ 14.315.066/0001-85, situada na Avenida

“ Duque de Caxias, 486 bairro centro e unidades existentes, citando. Unidade Muca — Avenida Temes,
3720 Bairro Muca,.frente à UBS Raimundo Hosanan, Unidade Infraero — Avenida Carlos Lins Cortes,

1284 Infraero II, frente à UBS Infraero ll, Unidade Marabaixo III - Rua Ranolfo de Souza Gato, 946
'. enfrente a Arena, neste ato representada pelo sócio Administrador Alex Diego Pereira da Silva, CPF

. 756.755.792—04 e:

' 5 , Tropical materiais de construção, Matriz situad _

Cep 68. 902— 865 e filiais, neste ato represent/€

Avenida treze-de setembro, 1912 bairro buritizal
pela sua/seu Sócio/a Administradora Maria do

untos celebram :.:.4 a ' 7 v ""—seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do objeto.

0 Objeto social deste convênio rviços nasespaialidades e exames conforme
? lista em anexo. , _,
* A prestação de serviços nas especialidades e exames conforme o objeto, sob a forma de averbação e
processamento mensal, através de relação de faturamento em cartão de fidelidade com a devida

" autorização do funcionário bem como será encaminhado relação mensal a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA

Das obrigações da Contratante ;" ' à & ,. -

A-Ol. Referente a atendimentos clínicos mensalmente;

: A-OZ. Referente aos exames realizados mensalmente. ,
Apoiar a CONTRATADA na divulgação de critérios e esclarecimentos necessários à compreensão do

' CONVENIO e objeto, principalmente sobre os atendimentos e unidades disponíveis. .

MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ- 14 315 OGG/0001485 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alex Diego Pereira da Silva
CENTRAL DE ATENDIMENTO Sócio Administrador [ Biomédico - CRBM BBI/PA<%“; 31150336 — (96) 3222.7555 Tªªºfººª lººl 981109034



" CLÁUSULA TERCEIRA

Do encaminhamento dos descontos

Os valores ora enviados através PLANILHA a CONTRATANTE, é apenas para ter ciência dos valores
eais que serão aplicados os descontos.

CLÁUSULA QUARTA

os LABORATÓRIOS MEDCLIN se comprometem a:

ª' Cumprir rigorosamente, em relação aos contratos celebrados com os funcionários da CONTRATANTE

para desconto em exames e consultas, à legislação e normas pertinentes baixadas pelos órgãos de
sua atividade e autoridades pertinentes.

Os Laboratórios Medclin se comprometem a in “"ar com antecedência de (30) dias, qualquer troca
. de médico que houver durante aªvigência do co

, Os LABORATÓRIOS MEDCLlN se:?çomprometem

' , de valores, quanto houver qu Sªuer reajuste, se

CLÁUSULA QUIN”

, ª Da solicitação de suspensão [cartão desconto
"_' Sempre que o Colaborado * A
MEDCLIN, deverá fazer um

o desconto estará sendo isen _[

,viar por meio eletrônico, e-mail a relação mensal
obedecendo 3 CLÁUSULA TERCEIRA.

sligar—se de onvênio os LABORATORIOS

' CLIN mostrando o interesse, sendo que

Em caso de desligamento de, . RATANTÉ, amará ofício a CONTRATADA para
exclusão de imediato, solicitando a suspensão d '

CLÁUSULA SEXTA

Da vigência

O presente convênio durará por prazo indeterminado, respeitando-se contudo, o dispot % nas ffCláusulas & seguir. *
' CLÁUSULA SÉTINIA **Da rescisão motivada .
Este convênio poderá ser RESCINDIDO de IMEDIATO sempre que constatada
transgressão ou descumprimento de qualquer uma das cláusulas por uma das partes que ocorra

' . prejuízo a. outra, tornando assim impossível sua continuidade.

MEDCUN SERVJÇDS E PRODUTOS MÉDÍCO HOSPITALAR LTDA , _ XXCNPJ; 14.313066/0001—85 RESPONSAVEL TECNICO: Alex Diego Pereira da Siiva X ;““MRM oz ATENDlMENTO . Sócio Administrador / Biomédico - CREM 93119A - "(953. 3235.0336 — (96) 3222.7555 Telefºªªº (95) ”Bºm“



_ CLÁUSULA OITAVA
Das Generalidades

Faz parte das condições deste convênio a solução amigável de casos omissos ou
eventualmente controversos.

Para todos os efeitos, 0 presente Convênio e' considerado válido e eficaz a partir da data de
sua formalização, que coincide com a assinatura de ambas as partes.

Fica eleito o foro 'da comarca de Macapá—Ap, para dirimir questões eventualmente suscitadas
em relação a este convênio.

CLÁUSULA NONA
Do encerramento

nom
(”(' dll (incauto «.

Nmiríãízhâ—wa
Tropical matem construção Ltda.

CNPJ 23.0 /0001-33
TE

Medclin Produtos e serviço! médico hospitalar Ltda.
CNPJ 14.835,066/0001-85

CONTRATADA

MEDCLIN SERVSÇOS E PRODUTOS MÉDÍCO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 14.315.066/0001—85 , RESPONSÁVEL TÉCNRCO: Alex Diego Pereira da Siíva
CENTRAL DE ATENDiMENTO . Sócio Administrador / Biomédico - CRBM BBI/PA
495) 3115.0336 -- 595) 3222.7555 Tªªªfºªªv' 195) 951109034
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TERMO DE PARCERIA que entre si celebram a
COMISSÃO ESPECIAL OA IOVEM ADVOCACIA da

Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional
Amapá e MEDCLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO
MÉDICO HOSPITALAR, 3 lim de ofertar serviços
aos advogados a advogadas da Ordem dos
Advogados do Brasil -— Seccional Amapá.

Pelo presente instrumento, por intermédio da COMESÃO ESPECIAL DA JOVEM ADVOCACIA — CEIA
da OAB/AP, neste ato representada pelo seu Presidente, DR. GUSTAVO CAVALCANTE LAMEIRA, da
Vice-Presidente da Comissão de Análise e Seleção Processual, DRA. PERLA "ANDRESSA DA SILVA E
SILVA, e a Dra. FERNANDA MARTINS GOMES, OAB/AP 4460, o estabelecimento LABORATÓRIOS

MEDCLIN neste ato representada por seu proprietário(a), celebram entre si o presente TERMO DE
PARCERIA, mediante os seguintes termos.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Parceria os serviços da MEDCLIN CLÍNICA E
LABORATÓRIO MÉDICO HOSPITALAR, que serão disponibilizados com desconto especial para os
advogados e advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Amapá.

2. DOS TERMOS ACORDADOS

2.1. LABORATómos um mam mim E [neurônio MÉDICO HOSPITALAR, “CNPJ
14.315.066/0001-85 localizada na Avenida Duque de Caxias, 484, Bairro Central, Macapá - AP, 68900
000 fornecerá descontos em seus serviços aos advogados e advogadas da Ordemªos Advogados do
Brasil — Seccional Amapá, durante a vigência do presente Termo de Parceria, na seguinte forma:

a. O desconto de 30% (trinta por cento) mediante a apresentação da Carteira da OAB/AP no ato
do pagamento/contratação de exames.

2.2 A Comissão Especial da Jovem Advocacia da OAB/AP se compromete em dar ampla divulgação
aos advogados e advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Amapá a respeito daparceria firmada. '
3. DA VIGENCIA

3.1. O presente termo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, com prazo de vigên '
de dezembro de 2021.

Macapá - AP, 02 de Março de 2020.

GUSTAVO CAV LAMEIRA PERLA NANDRESSA DA SILVA E SILVA
PRESIDENTE DA CO SÃO ESPECIAL DA JOVEM VICE—PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANÁLISE E

ADVOCAClA DA OAB/AP , SELEÇÃO PROCESSUAL DA OAB/AP( . sm
. Nexe“? à::fmaimivsugmu“ «Rj/fm «Á! '

MEDCLIN c Tómówlâlm “aliªm FERNANDA MARTINS GOMESORATÓRIOS MEDCLIN ADVOGADA
CNP] 14.315066/0001—85 OAB/AP 4450

Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Amapá www.uabap.org.l1r



A: OAB-AP

A/C Presidência

Ref.: Proposta de Parceria para fornecimento de exames laboratoriais e consultas

Prezados,

Antecipadamente, expressamos nossa satisfação pela preferência e pela oportunidade desta
proposta para realização dos exames laboratoriais dos associados deste estimado conselho

Somos um Laboratório que busca sempre a inovação e a excelência na prestação de serviços
através de equipamentos automatizados rapidez e segurança nos resultados. Atualmente nossos
serviços são utilizados por empresas privadas como Hospital Unimed, Hospital de Santana, clínicas

médicas e do trabalho e ainda estado como HEM AP, no total são 17 postos de parceiros e postos
filiais Medclin, listando abaixo os disponíveis para eta em parceria com este conselho:

a) Posto de coleta e boratório Matriz, =
b) Posto de coleta, lrtªâa'ero ll, sito a Av.

Av. Duque de CaXíás486 Centro /

Lins Cortes, 1284 /í,,

Segue proposta p
renomado Conselho.

Proposta:
“ Nosso Laboratório

“ Biomédico Responsáv » . _.
/ Equipamentos 100% automatizados gara ' .)...- segurança e agilidade nos resultados;

./ Sistema de gerenciamento de laboratório com possibilidade de instalação em computadores,
em conformidade a solicitação, sem custos;

—/
Acesso aos resultados pelo smartphones dos associados;

Laboratório certificado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, PNCQ

» / Desconto de 30% na tabela particular, para os associados adimplentes ao conselho, sendo a
toda tabela existente hoje e outros exames que por ventura sejam inseridos.

£;
& 2

ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE JOSÉ DA SlLVAv'DAªSlLVA
sócxo ADMlNlSTRADOR SÓCIO DIRETOR TÉCNICO
BlOMÉDlCO — CRBM 931/PA BIOMÉDICO — CRBM 927/PA

MEDCLlN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ' (
CNPJ: 14,315_055/0001-35 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alex Diego Pereira da .*
CENTRAL DE ATENDIMENTO . Sócio Administrador] Biomédico - CRBM 931;(96) 31150335 — (95) 3222.7555 Telefºne: (96) 981100084
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CONSULTAS MÉDICAS XxX—___J/

ESPECIALIDADE ' VALOR
Clínico Geral .— R$ 100,00
Pediatria R$ 150,00
Alergologia . R$ 300,00

Telefo

WhatsApp: 98123-0'

magnum sznvnços E manu-ros MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.315.066/0001-85
”CENTRAL DE ATENDIMENTO

gç9s= 3115.0336— (95) 3222.7555

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alex Diego Pereira da Silva

Sócio Administrador] Biomédico — CRBM 931/ PA
Telefone: (96) 9811011084
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE & -- .._DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS '

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATO: Nº 092/2020 -— SEMSA/PMM

%: SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZlCOVID-19

DISPENSA Q_E_ LICITAÇÃO — SEMSA/PMM — COVID 19

PROCESSO Nº 03787l2020 — SEMSA/PMM

VIGÉNCIA: 21.09.2020 A 21.12.2020

PREFEITURA
MACAPÁ

' CII)AI)L—, MELHOÍ—Q É [DEX/&N DE 3131305

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA “%

CONTRATADA: MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOHOSPITALAR &.



3%; ["i“ Xx%;;J ,, .............. (;. ª. «(É/3 _ IPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ “Hon; . , .. ______ _“
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE & "' a?“ _ fi

CONTRATO Nº 09_2_/_29_go-SEMSAIPMM KRW ,,,,,,,

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM o MUNIclPIo DE MACAPÁ, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE MACAPÁ) E A EMPRESA MEDCLIN SERVIÇOS E
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA os FINS NELE
DECLARADOS.

MUNICIPIO DE MACAPÁ por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SEMSA (FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ), CNPJ nº 18.604.334/0001-30, com sede na Av. General Osório, 365,

Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP 68908-180, Macapá—AP, neste ato representada por sua Secretaria, GISELA

CEZIMBRA TAVARES MORAES, Brasileira, servidora pública, RG nº 07131869-09-BA e CPF nº 821.490.895-

72, doravante denominado como CONTRATANTE, e a Empresa EMPRESA MEDCLIN SERVIÇOS E
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 14.315.066/0001-85, com sede

na Av. Duque de Caxias nº 486, Cep 68900-071, Centro, Macapa-AP, neste ato representada por seu sócio
administrador, ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA, RG nº 254600 — PTC/AP e CPF nº 756.75579249, residente

na Av. anei, nº 526, Parque Novo Mundo — Cabralzinho, CEP 68906-060, denominada CONTRATADA,
Acordam e ajustam nrmaro presente Termo de Contrato, conforme as condições previstas no Termo de Referência

,oriundo do Processo Administrativo nº 03787I2020 —-SEHSAIM, referente à Dispensa de Licitação, pelas

cláusulas a seguir expressas, dennidoras das condições, direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OS

SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV-ZICOVID-19, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por parte da

CONTRATADA a CONTRATANTE, de acordo com a descrição e quantitativo do quadro abaixo: é?“

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVlD-lg: execução dos exames para

detectção dos níveis de anticorpos totais (lgA/lgM/lgG) com utilização da
01 metodologia de Quimioluminescencla; de segunda à sábado, em laboratório 3.600 (4400

da contratada; com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos

necessários a execução dos serviços; com entrega dos resultados em ate 48

(quarenta e oito horas).

SOROLOGIA PARA SARS-COV-Z/COVlD-19: execução dos exames para

detectção dos níveis de anticorpos IgG (isolado), com utilização da metodologia

02 de Quimioluminescencla; de segunda à sábado, em laboratório da contratada; 3,500 14400
com fornecimento de materiais, insumos e demais correlatos necessários à

execução dos serviços; com entrega dos resultados em até 48 (quarenta e oito
horas).

TOTAL DE EXAMES 7200 28'800

Página 1 de 8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

&

CLÁUSULA SEGUNDA- no FUNDAMENTO LEGAL: EMM
2.1. A legislação pátria vigente reconhece que a saude e um direito fundamental do ser humano e prevê também

que o Estado deve promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercicio. O dever do Estado de garantir

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
2.2. Desse modo, para que o Município de Macapá possa atender de forma mais ehciente a população, bem

como, promover as ações de saúde que resultem na melhoria dos indicadores é imprescindível dotar a Rede

Municipal de Saúde com serviços complementares, em virtude da falta de intra-estmtura adequada e pessoal

especializado. A complementação dos serviços de saúde por meio da iniciativa privada no âmbito do Município

visa alcançar maior qualidade e ehciêncla na prestação dos serviços. Considerando a importância destes serviços

e no intuito de sempre melhor atender ao interesse público, torna-se necessária a contratação de empresa para

tal finalidade. Além destes fatores, a terceirização deste serviço garante um menor custo, maior eficiência do

serviço e garantindo melhor um planejamento.

2.3. A presente contratação se justmca-se pela situação de Emergência em Saúde Pública instalada
mundialmente, a qual tem se agravado nas últimas semanas e resultando no aumento no número de infectados

e até de óbitos. O quadro tatico é assustador e reclama das autoridades públicas todas as medidas para
enfrentamento dessa doença sem precedentes na história recente.

2.4. Por Hm, o quantitativo previsto neste lnstrumento se justifica pelo número estimado de exames que são
solicitados diariamente nas Unidades de Saúde e laboratórios aos pacientes, que na grande maioria não dispõem

de condições hnanceiras para arcar com o pagamento de tais exames na rede privada.

2.5. Aplica—se a presente contrataçao as disposiçoes da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, Decreto nº
1.902/2020-PMM.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO:

3.1. O valor mensal estimado do presente Contrato e de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais)

perfazendo um valor total, para 04 (quatro) meses, estimado em R$ 2.304.000,00 (dois milhões trezentos e

quatro mil reais). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas, encargos,
transporte e outros que, direta ou indiretamente, lncidam ou venham a incidir na contratação.

3.2. O valor unitário dos exames previstos nos itens 01 e 02 do quadro da cláusula primeira (3 respectivamente

de: R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
CLÁUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

4.1. Os recursos necessários à cobertura da despesa estão devidamente conslgnados no orçamento da Secretaria
Municipal de Saúde, por meio da AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA A PANDEMIA DO COVID-
19 — MAC; FlCHA: 1383; DESPESA: 33.90.39; PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0007.1021.0000; FONTE:
21; VALOR: R$ 2.304.000,00; NOTA DE EMPENHO Nº 917001 de 17 de setembro de 2020.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

5.1. O prazo de vigência deste termo de Contrato e de 04 (quatro) meses, com inicio em 21 de setembro de 2020

e encerramento em 21 de dezembro de 2020, podendo ter sua duração prorrogada, a critério da Contratante, após

a verificação da real necessldade e vantagens para a Administração em sua continuidade, conforme disposto noart, 4—H, Lei nº 13.979/2020. ,
Wa

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA

6.1 A nova enfermidade não tem precedentes na história e nenhum estudo científico fol capaz de apresentar

soluções, além do isolamento social e do uso de máscaras, para conter a disseminação e agravamento do quadro
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é necessário também que o Poder Público proceda em testagem em massa da população, com objetivo e dar
maior efetividade ao tratamento precoce dos pacientes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO Dos SERVIÇOS

7.1. O objeto do presente instmmento tem como nnalidade a execução dos exames para detectção dos niveis de

anticorpos totais (lgA/lgM/IgG) e anticorpos lgG (isolado), com utilização da metodologia de Quimioluminescencia.

7.2. A empresa a ser contratada deverá realizar os exames, de segunda a sábado, nas dependências de seus
laboratórios e disponibilizar as equipes de prohssionais capacitados, em número sunciente ao atendimento das

demandas diárias da Administração.

7.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os materiais, insumos e demais correlatos necessários à

execução dos serviços, devendo os recipientes de coleta (tubetes, etc.) ser entregues na Sede da Secretaria
Municipal de Saúde para distribuição aos locais de coleta.

7.4. Os resultos/laudos dos exames deverão ser encaminhados impressos à sede da Secretaria de Saúde, no

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas), em envelopes individuais, devidamente identificados com etiqueta

contendo: nome completo da paciente, nome do exame realizado, número do CPF e SUS (quando disponível) e
data de nascimento.

7.5. O Municipio disponibilizará os locais e proõssionais necessarios aos procediementos de coleta e transporte,

até os laboratórios da empresa a ser contrada, das amostras devidamente acondicionados conforme as
orientações técnicas.

7.6. Os serviços serão remunerados mensalmente, conforme o número de exames efetivamente executados e
atestados pela Adminisração.

7.7. A Contratada deverá atender às demandas diárias, conforme cronograma semanal a ser delinido pela
Administração, ficando sob a inteira responsabilidade da contratada o perfeito funcionamento e manutenção do

laboratório, arcando com todos os custos operacionais que direta ou indiretamente incidam na realização dos
exames.

7.8. A Contrata só será remunerada pelos exames aptos ao correto diagnóstico, sendo de sua total
responsabilidade o ônus pela reexucução do exame avariado.

7.9. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, o histórico e informações dos exames
realizados, bem como, disponibilizar a qualquer tempo tais informações para alimentação dos sistemas
governamentais.

7.10. É totalmente proibida a divulgação ou fornecimento de dados referentes aos exames realizados, exceto, sob

expressa autorização da Contratante.

7.11. No caso de impossibilidade de entrega de resultados/laudos no prazo acima estipulado, a Contratada deverá

comunicar por escrito ao Contratante, ressalvada a possibilidade de aplicação das penalidades previstas.

7.12. A Contratada será avaliada pela Secretaria de Saúde do Municipio para definir se houve ou não o
cumprimento das disposições previstas neste instrumento. Em caso afirmativo, a Secretaria poderá realizar a
renovação do contrato de prestação de serviços e emitirá o respectivo atestado de capacidade técnica.

7.13. A empresa deverá apresentar a Administração a relação completa dos equipamentos, insumos, materiais e

mão de obra que irá utilizar na execução dos serviços. 5%
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDICÓES DE PAGAMENTO

8.1 . O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data tinal do periodo

de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pela contratada.

8.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota hscal
apresentada.
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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.

8.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para veriiicar a manutenção das condições

de habilitação exigidas no edital.

8.6. Constatando-se, 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.

8.7. 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.

8.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurando a contratada a ampla defesa.
8.9. 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.

8.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.10.1. A Contratada regulamenta optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,

de 2006, não sofrerá a retenção tributaria quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.

No entanto, o pagamento Hoara condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento ohcial,

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.11. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, noa convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada com base no Índice Nacional de Preços

ao Consumidor (INPC).

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exercer a gestão e fiscalização das condições contratuais dos serviços por técnicos especialmente
designados, que terão a responsabilidade de registrar todas as ocorrências relacionadas ao contrato na forma
prevista na Lei nº 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93.
9.2. Nomear Comissão de fiscalização do contrato, assim como seus substitutivos.

9.3. inspecionar os materiais, insumos ou produtos empregados na execução dos serviços.
9.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento e proporcional à demanda
mensal.

9.6. Facilitar por todos seus meios o exercicio das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às instalações

necessárias à prestação dos serviços contratados, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os

empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste instrumento.
9.7. Prestar aos empregados da CONTRATADA as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a

ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar. 6%
9.8. Disponibilizar rotinas e/ou cronograma de realização dos exames na Unidade de Saúde.

9.9. Orientar a equipe de saúde quanto ao cuidado com objetos, instrumentos ou outros artigos referentes aos

servrços.

Página 4 de 8



. , * ,, /' xx. f“, Xl **
. ,, ' ] c;, ." j ". 'ª"—

PREFElTURA MUNICIPAL DE MAÇAPA í .“ . ". . yãmh“ ,

SECRETARIA MUNlClPAL DE SAUDE “ª, , " '» — “_, £? "tx ' —-—x.....___ f,
NK,».“ ,

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGA ÓES DA CONTRATADA

10.1. Realizar os exames e emitiros respectivos resultados/laudos, de acordo com as especificações, quantitativos

e condições definidas neste termo.

10.2. Observar de forma integral os protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS,

10.3. A Contratada deverá fornecer todas as informações necessárias à Administração para alimentação de

sistemas e programas governamentais;

10.4. Garantir a não paralisação do serviços por motivo de falta de insumos, equipamentos ou pronssionais, sob

pena de aplicação de penalidades ou a possivel rescisão contratual.
10.5. A Contratada não poderá suspender a execuçao dos serviços por motivo de inadimplencia por parte da

Contrante, salvo se a inadimplência for superior a 90 (noventa) dias.
10.6. A Contratada deverá assumir todos os custos incidentes sobre a execuçao dos serviços, bem como, manter

o preço proposto.

10.7. É de inteira responsabiliade da Contratada o vínculo jurídico e trabalhista existente os funcionários e a
Contratada.

10.8. A Contratada tica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos Hscais e trabalhistas oriundos da contratação,
10.10. A Contratada deverá informar mensalmente a Contratante o quantitativo de exames realizados.

10.11. Indicar preposto com poderes para manter contato e solucionar problemas identincados na execução do
contrato.

10.12. Comunicar a Contratante qualquer irregularidade praticada por servidor que diticulte ou prejudique a

execução dos serviços.

10.13. Acatar as normas e orientações emanadas pela fiscalização do contrato com vistas a garantir a qualidade,

segurança e controle.

10.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução dos serviços, não podendo ser argiiido para efeito de exclusão de responsabilidade, o
fato de a SEMSA/PMM proceder à Escalização ou o acompanhamento de execução dos serviços.

10.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sem prévia autorização do
contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRJMÉIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos medicamentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos e determinando
o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado
a uma comissão de, no minimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.3. A nscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios,
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabiiidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato emanar ordens que possam
implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto e quantidades do ajuste, cuja decisão compete

exclusivamente ao gestor máximo do órgão, observadas as disposições da Lei nº 8666/1993. 6%
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11.5. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e tiscaiizadãsªpor”
servidores a serem designados pelo (a) Gestor (a) da Secretaria Municipai de Saúde, na condição de
representantes da CONTRATANTE.
11.6. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:

11.6.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos

exigidos neste Termo e atestar a realização dos quantitativos, especificações, marcas e demais características
propostas pela CONTRTADA em sua proposta inicial, para fins de liquidação e pagamento.

11.7. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de
acompanhamento e fiscalização em quaiquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabiiidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes.
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto
serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor(a) da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para adoção
das imediatas medidas saneadoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto.
c) F raudar a execução do contrato.
d) Comportar-se de modo inidôneo.
e) Cometer fraude fiscai.
f) Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer quaiquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiâcativos para
a Contratante.
12.2.2. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até
o limite de 10% sobre o valor da contratação, após o que ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da
aplicação das correspondentes penalidades oriundas da rescisão.
12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Macapá/AP, por prazo não superior
a 02 (dois) anos, nos termos da lei 8.666/93.
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitarou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
l. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
II. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação.
IIl. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas reaiizar—se—á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, sem prejuizo da legislação local, se houver.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionaiidade.
12.6. As penaiidades serão obrigatoriamente registradas nos Sistemas Municipais de Cadastro de Informações de

empresas punidas, sem prejuízo de comunicação aos sistemas estaduais e federais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO 6%
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13.1. Consoante o previsto na Lei nº 8666/93 e suas alterações, o contrato poderá ser rescindido: ““""“

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
sem que caiba a CONTRATADA, o direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
0) Judicialmente, nos termos da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs DlSPOSlÇÓES GERAIS

14.1. Nos temos do art. 55, âZº da Lei nº 8866/1993, as partes elegem o foro da cidade de Macapá/AP, para
dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução do ajuste, salvo o disposto no 5 60 do art. 32
desta Lei.
14.2. A CONTRATADA ticara obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou
supressões ao objeto contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato
e/ou termo equivalente, nos termos do artigo 4-l da Lei nº 13.979/2020.
14.3. A Contratada deverá adotar medidas de execução do objeto deste Termo de Contrato de forma imediata,

após 02 (dois) dias da assinatura do mesmo.

Macapá-AP, 21 de Setembro de 2020.

3x Q .
GISELA CEZIM RATA ARESAL EIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE

DECRETO Nº 2.021/2020 - PMM
A

MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR

CNPJ Nº 14.315.066/0001-85
CONTRATADA
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EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 092/2020-
SEMSA/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 03787/Z020-SEMSA/PMM
(DISPENSA DE LICITACAO)

CONTRATANTE:
O MUNICIPIO DE MACAPÁ por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE — SEMSA (FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MACAPÁ), CNPJ nº 18.604,334/0001-30, com sede na
Av. General Osório, 365, Bairro Julião Ramos (Laguinho), CEP
68908-180, Macapá-AP, neste ato representada por sua Secretaria,
GISELA CEZIMBRA TAVARES MORAES.
CONTRATADA:
EMPRESA MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado. CNPJ nº
14.315.066/0001—85, com sede na Av. Duque de Caxias nº 486, Cep
68.900—071, Centro, Macapá—AP, neste ato representada por seu
sócio administrador, ALEX DIEGO PEREIRA DA SILVA.
FUNDAMENTO LEGAL:
A contratação dos serviços objeto deste Termo reger-se-á, no que
for aplicável, pela Constituição Federal de 1988, Lei [3379/2020 e
Lei nº 8666/1993 e Decreto nº 1.902/2020—PMM.
OBJETO:
Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS-COV—Z/COVlD-H.
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE
MACAPÁ.
VALOR DO CONTRATO:
O valor mensal estimado do presente Contrato e de R$ 576.000,00
(quinhentos e setenta e seis mil reais) perfazendo um valor total,
para 04 (quatro) meses, estimado em R$ 2.304.000,00 (dois milhões
trezentos e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AÇÃO: ENFRENTAMENTO E RESPOSTA RAPIDA A
PANDEMIA DO COVID—l9 — MAC; FICHA: 1383; DESPESA:
33.90.39; PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0007.1021.0000;
FONTE: 2]: VALOR: R$ 2.304.000,00; NOTA DE EMPENHO Nº
917001 de 17 de setembro de 2020.
VIGENCIA:
O prazo de vigência deste termo de Contrato é de 04 (quatro) meses,
com início em 21 de setembro de 2020 e encerramento em 21 de
dezembro de 2020, podendo ter sua duração prorrogada. :) critério
da Contratante, após a verificação da real necessidade e vantagens
para a Administração em sun continuidade, conforme disposto no
art. 4-H, Lei nº 13.979/2020.

21 de Setembro de 2020.

GISELA CEZIMBRA ' '

SECRETARIA & CIPDECRETO ; uma 20 -
CONTEM;

ALME IDA
SAUDE

&. E
ª ***** / ªiªi?

ALEX DIEGO PER . RA DA SILVA
MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR

CNPJ Nº I4.315.066/0001—85
CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSESSORIA JURIDICA

DESPACHO Nº 143/2020 — ASSEJUR/SEMSA/PMM
PARA: GAB/SEMSA/PMM.
REF.: PROCESSO Nº 03787/2020 — SEMSA/PMM — SIC Nº 248184

ASSUNTO: PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Senhora Secretária,

Encaminho os autos em epígrafe que versam sobre a contratação de scwiços de
exames de sorologia para COVID—l9. Visando atender as necessidades da rede municipal de
saúde de Macapá, para que seja expedida portaria de nomeação dos fiscais do contrato nº
O92/2020-SEMSA/PMM.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE & %* _.xxx ue_ “___“ ml,/.",
PORTARIA Nº 453/2020 . SEMSA/PMM “» , _

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas

pelo Art. 228, g4º, incisos W e V da Lei Orgânica do Municipio de Macapá, alterado peio Art. Bºª, 5 Sº, inciso

V e Viii da Emenda à Lei Orgânica Nº 047/2018, Regimento interno da SEMSA e Decreto nº 2021/2020 -
PMM.

RESOLVE:

Art. 1“ — Designar os Servidores abaixo relacionados para fiscalizar e acompanhar a
execução do Contrato Nº 092/2020 — SEMSA/PMM, em nome da Empresa MEDCLIN, cujo objeto

é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA SARS—COVZ/COVID—lQ, visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Macapá.

. FELIPE SANTOS PEREIRA

! JAYLLI DIAS CATILLO

. MARLON AUGUSTO DE LIMA

Art. 29 — A designação a que se refere o caput do artigo anterior não se reverterá em
vantagem financeira para nenhuma das servidoras elencadas.

Art. 39 - Esta Portaria entra em vigor, a contar do dia 14 de outubro de 2020, revogadas

as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 14 de outubro de 2020.

GISELA éEZIÉBR TAVARES MORAES
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 2.02112020-PMM
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PREFEITURA DE MACAPA
Clécio Luis Vilhena Vieira

Prefeito de Macapá
Vice—Prefeito(a) de Macapá

Raimundo Sérgio Moreira de Lemos
Secretário Municipal de Gabinete civil

' Chªrles Willlim de Souza Rui Seco
. &. Comandante da Guarda Civil Municipal de Macapá

SEGRETÁRíOS
Jorge da Silva Pires

Secretário Municipal de Governo - SEGOV
Dejaima Espirito Santo Ferreira Teixeira

Seuetàrlo Mun de Mobilização e Panicipação Popular
.,- Ilziane, Launê de Oliveira

' Secretária Municipal de Comunicação Social
Carlos Michei Miranda da Fonseca

Secretário Municipal de Gestão
Jesus de Nªzaré de Almeida Vidal

Secretário Municipal de Finanças - SEMFI ,
Paulo Sergio, Abreu Mendes

Secretário Mun. de Planejamento Orçamento e Tec. da informação
Sandra Maria Martins Cardoso Casemiro *. «=
Secretária Municipal de Educação— SEMED

Mºnica Crixatlria da Silva Dias
Smetana Municipal de Assistência Social
, Richardson Régio da Silva

“, i Secretário Municipal de Agricultura
Giseia Colimbra .TaVaras Moraes

Secretária Municipal de Saúde— SEMSA
John David Beitque Covre

Secretário Municipei de Obras e infra. Urbana- SEMOB ._—
Carios Alberto Oliveira Gonçalves '.

': Secretário Municipal de Zeiadoria Urbana - interino-Lulz Otávio de Figueiredo Campos —
Secretário Mun. de Habitação e Ordenamento Urban9-Wiiton Ribamar da Silva Favacho

Secretario Esp. de Nunº.. Púbtlca SEIP '
Marciº Roberto Pimentel de Sousa A cumulativamente

Secretário Municipal de Meio Ambiente- SEMAM' Lidiane Cardoso Peiaes
* Secretaria Múnicipai do Trabalho Desenv. Econ e inovação' Evandro Freitas Siqueira
_ Secretário Municipal de Direitos Humanos.

1 ' Tais: Mara Morais Mendonça“Procuradora Geral do Município- PROGEMi Jenusa Nogueira Rodrigues
Carregadora Geral do Mumcipio- CORGEM

Nair Mota Dias
Secretária Municipal da Transparência e Controladoria

Maykom Magalhães de Silva
Diretor-ProStdenie do instituto Municipal de Poiiica de

Promoção de igualdade Raciai- IMFROIR
. Richard. Mªdureira da Silva

.Diretor-Presidenie da Fundação Bioparquo da Amazônia
DIRETORES DE EMPRESAS '

Franco Aurério Brito de Souza
. Diretor Presidente dã MacapaPrev
( Jnmaira dª Silva Ferreira

,. , Diretor:; Presidente da EMDESUR , '
,ª' ' , _S'olmaº da Siiv Miranda '“ ' " "

.1

* _,." associação
,,..pngidads tungada em 03/11/2012, é uma

EXPEDIENTE

O D. O. M. poderá ser encontrado na Divisão de imprensa.-
Oficial do Municipio Coordenadoria de Logistica da
$ecretaria Municipal dê Gesião- PMM. .

REMESSAS PE MATÉRIAS

As matérias a serem publicadas no Diário Oficial do
Muniçi io eomente serao acanas se a resentadas das
seg um as medidas: Bom de largura ara colunas 17 cm
de 9largura para 1 .coluna no çaso & balanços taoeias e
quadros. '

r.

,. . RECLAMAÇÓES ..
Deverão ser diri idas or escrito ao GAB da Secretaria
Municrpai de Geg o]? M até 8 (oito) dias após a publicação

Autor: Ver; Marcelo Dias, _'

LEIS

LEI Nº 15.499/2020 _ mm "ª“'*' '

DECLARA como ENTIDADE
DE UTILIDADE PÚBLICA, Mo
ÃMBITO oo MUNICÍPIO DE
MACAPÁ. A ASSOCIAÇÃO
crer. MINISTÉRIO LUZ no.
muuoo.

O Profano. do Município de Macapá:
Faço saber que a Câmara Municipal de

Macapá aprçggu e eursanclono a seguinte Lei:

, Art. f, Rica declarada Entidade de,, ,-
7utiiidade Púhiica. nos termos da Lei Municip'al-
.,.riº 2323/20, com preceitos fundamentais no
";que dispõe ,a Lei nº “ 1 .438/2005-EMM, a

MINISTERIO LUZ DO MPNDO,

organização religiosa, sem fins lucrativos, com
prazo da duração indeterminado, estabelecida
na Avenida 18, nº 203,3,- Marabaixo lll, Macapá-
Amapá,' devidamente inscrita no “CNPJ nº1 8.435.364/0001 -BO. '

Parágrafo único. A aludida entidade vem
atuando desde o dia 03 de novembro de 2012 e
se enquadra nas exigências das leis—
específicas, em relação a sua finalidade _socialeassisteneial., « —

Art. 2" Itaberá ao Poder Executivo
regulamentar a presente Lei em todos, os
aspectos necessárias 'a sua efetiva aplicação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação. " ' ' - ;

Pªlácio LAURINDO DOS SANTOS B HA,

,em Macapá, 19 outubro de 2020. &

Prefeito Mumcrpal ,de Macapá _ -

Pro/eça de Loi pª usa:/20144714”

LEI Nº 2.410!2020-PMM

INSTITUI O



"ª.

Macapá, 19.10.2020 DlÁRlO DO mumicisro Pág. os ' - ª;o . ' N, . '_[ , aa,1__'_;_v_ X

- «, Rosinete Almeida dos Santos, Tiago Santog Éereira, '. “"º"
' _ SEMPILA , Marcelina Marcia da Silva Cardoso, da sed'e de,;;uas «! “já“atribuições, Macapá-AP, até a localidade“ 'do ,“ “ª ;

, ' _ Em, Bailique, em viagem de trabalho, no período de 01 “'ª-ªvg ,-
PORTARUÉN'ÉWQS (2020 S LA a 05_ de outubro de 2020, com ônus paràxkeste «___;

A" SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, "ª"“"ªp'º' .. . . *ª— p.“)
ORÇAMENTO E TECNOLOGIA! DA INFORMAÇÃO, usando de A“: 2“ Eªtª Pºrtª“ ª"" ª ª'," V'99'_"ª“r'**"' '
suas atribuições 'legais que lhe sãoãconferidas pelo Art. 228, da Lei dªtª de s,"? ªssumiª-ª' revogadas as d'sPºs'çºes
Orgânica do Município e considerando O disposto no Art. 88 do em cºntrªr'º'
Regimento Interno da AdrninistraçãODirem do Município de Macapá e
disposto no Decreto 166/2005, Art. 5“, incisos III, IV, V, XI. XIV da REGISTRE—Sª' PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE'
Regimento Intemo da SEMPLA e o disposto no Decreto n“. 1488/2005- . . . . ,
PMM. datado de 25 de julho de 2005, considerando o Decreto nº Gabinete dª Secretária Mumcrpal de Saude, m 2?6|6/2020-PMM. » ' de setembro de 2020. =RESOLVE: , WA .rª- R T A , s ' . !rt HOMOLOGA ASUBSTI Inc 0 do ervrdorFLÁVlO ; GISELA MBMT ARES Mº .
DONIN FILHO, ocupante da Cutegunu Functonul de Chefe de ; Secretária Municipal de Saúde _.

. Gabinete, lumdo na Secretaria Municipal de Planejamento. Orçamento ; — Dªtªr“? Pº 2021] .,2020/ EM”, -, " .
e Tecnologia da Informação, matricula n“ 1 1036210-1, para responder ”= P O R T A R I A NX; iãº—, 2020 _ SEMSA ;;,
interino e cumulativamente ao cargo de Diretor do Departamento , _ *
Financeiro“, que integra a, Estrutura Administrativa do;.Secreiaria . ; '_ , A SECRETARIA «MUNICIPAL DE SAUDE! no. _ . .. . - __ vga.- “J.. .. . .- .
Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia; da Informação“- ” ' ' agº.;gªs...airibªiçpeg, "Igªrªi-Fue .]he Sªº cºnferidªs-

em virtude da mmm; NrLOrLENE nos SANTOS QUADROS. pª'ª_ “' ºrªªmºª "'—.º "'f'mº'P 'º º'? "ªº?“ "'º ',
ocupante do Curgo'ern Comissão de Diretora 'do Departnnrentd 'de ReãlrnenF9_ lutªrªgdêf'sfççretanª Munlelpel. de.

Aclrninistrarivo e: Pinnnceíàªilolagdà na Secretaria Muniçipelde SªUdg' . '. '“ '; í" . ” ' , ' “_ ,_ _'
Plªnejamento, Orçamento e Tecnologia,?) Informação—(Matrícula'nº. .- :; z :. ÉRESDLVE .. ." * ' " .“ ' ' " , - '- .,Art.s;,19.-..;IN51II'UIR Lª «Comissão Técnica ,
zºªzªz'l'ºnºwm'ªºwdº fªmª "º'ªfªnºdºlªªulmmn? _ ,, conforme abaixo discriminada para fiscalizar,
A:;ç. 2º - Esta ganar-ia entra em vigor. ; corrigi—_ ªo dig 14411: outubro acompanhar .e “receber 'os "medicamentos ;. para....' A ' l' ' " ; . " " ' "- [_ , '- atender as,.neçessjdªdes .daanede MuniçipaLde

. dªlmzº'fºvºgªd'isªª dªs” 5,1 “ªs ª;" cºntrª?-º“. . , ..;- ; Saúde deMacàpá çomomedidede enfrentamento
;; DF.-SE ç]ENC15,I_ç_EGlS'i'3E-SE_EI PWHQHE-Slãv do Coronavírus, 'referenlte, ao processo nº

ªáGubinete da Secretaria Municipaigçle Planejamento. Orçamentoe - , “_ '
lª Tecnologiada informação. ªll“ 13 deputubrq de _ZtlZQ,'_ " 1 ' __ ' , && .,:RajssaMaradeSiqueira Pinto;.'; _ ' _ . í ºvªs“ ªr- * f“ ' " " ' ' . TirzaMesqultaRibeiro ]

; ; _ [ W;; ª . _Alan Rodrigo Perafita Castro.t. “ _ Íºªªªª1êº77“ºº" Art. 2º - ,A designação a que se o cªpot do
;; . , - PAULOSERGIO ABREUMENDES : _ ' j: artigo anterior nãosé reverterá em-varnteqem _,

Secretário Municipal de Planejamento,0rçamentoeTecnulogia finançeiraçparç«.nenhumdos-membrose ' dos.iõ- -' -' ir .dalnfonpªção. 5 ' " .. - grazi ;; : _L' = '. . '. "
i, E; ; .'_ _ ; _ Deeretolnºállõjzozn-PMM. Art. Bºnin-.a;ggntaria;enlgra..em vigorwvnadataª="'- ' " ' " ' ªi de sua assinatura. — “ ;“ ª,; '; ' ,; ..:»L. Q..., _, . _ ., , ':. .. ,. ,» _

, ' ; . _SEM$A ) «, REGISTRE-SE) Buarque—se e cumpra
. ;P; “,;LÍÍ'VÉ'V gªr-, ; ;_;-Hr :". «rª:- _r.-. ' ' eteda secrãtária Mún'icioai de Se.

;;» ., o um R,!«A_Nªzêái/ZOZÇHTSFMSARf—»' ?ªªªiºªªªº'ºiªº ªºªº ,'; ' . ; . “ ' " , ' ';; wi , i
l], ' ' ASECRETÁRIAMUNICIPAL DE SAUDE,; _; . .

nolf'uso idas atribuições ilegais. que ;_lneiwjãou; , ;conferidas «pela .Lei , Orgânica do,; Mun crpo e ; ; ,
Miicapá e; ócio Regimento ;Interno da._5ecretaria._"_- .; . __ GISELA;ÇE_ZI_MBRA_T_A ARE MPRAESM » icipal de Saúde _-__;; , . “Secretarreuunrcgpal de Saude?" » » r; ; ' ' " ' ºrientªcaº/raw -cgnsmenmnoj estarmos ;:lo Memo 'ddl<pSFISEHSA ;;“ ::» _ _ _ __ _ __
l " ' à ,.a 5.50le e: ;: " ' ' , , ;;“ A'SgcmAmemuNmrPALq gene; ::. É“; . u .- j ne.-:; Uá? retribuições Jeeªis que --__l.=í .

, ;; Art. 1: AuTOWR o '.deslocamento '. ; conte Adair—4.096! '..LGlaºrBâMCª dº Mªma,,
do? Servidores,Roberto,dª;Paula,;BarbºsªrxlªªMV—r ' 'I: Macenáe,pelo«_Regimento.g-Internº dª S

. Riçhelle- Moraes. Alfaia, »Cleirice x_le Eati ; a_Cunhªj . Mªmanabdªãªgds; .ª .e .
Coelho, Alcione . Padilha :.çle ,OllyeiraC-Juelnelde ' __ - - . : _»
Pantoja Maciel, Cleia Rodrigues Galvao, Elárcia ,. g; ; _ “ ªgiso eye.. Cr stinanedeiros Freitas _llza de Vilhena, "ma, , ; — — “.=; . _ ' '

] Rânan Ferreira Pereira,, ”Antônia, Cristina dos . “_ .. _Am Am; ª,?ªãlgnªl'º SªW'ªP'
Santos Alves, EraldafPalmeirim Costa,. Ellen Suelen ' ; . Sª.:qurnshqlmebra «51 que??? Jªpªn..
silva de sousa“, “diana-d?tSilva;..CºStª=A=Cunhªaí . “MªnagmentFyndofmmçmªlde Saúde-
thiuscia PasàosyAzeved ',;vCiria Nazare “Pinto; ',duranteo impedimento ;dawªtitular Jolll'nª
Batista Dias, Jªmyge ,Lubo,“;.de,A_lençar) Peterson —Sa_,nçºâ,,..:,.-que ..-::«..5 ;ªâãnãqggªªâgfãfàfzdgó

Nasemana. lima,»..lqãq;“Marquee,Pensem-iªnª! ªfagªfiãªfªªªªªªªªªª .ª ;. º _ _,O ”&;*. -_ . . , _ ;



Macapá, 19.10.2020

Parágrafo único. A designação de
qúe trata esta nPortaria 'não altera o Regime
Juridico do “Servidor e nem interfere em sua
remuneração, exceto vantagens concedidas à
categoria por força de Lei. l .

Art. 53 Esta portaria entra em vrgor
com efeitos retroativos na data de 05 de junho de
2020, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, ,ª pusuque-se .Ecunmu-se. - i -
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 08

de outubro ate 2020.

GISELA EZI BRA ÉÁIÍÍÉÃÉMORAES
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 202,1,[2DZQ/FMM

PORTARIA [49453] 2020 — SEMSA/EMM

_ .A siçni'ytnrn MUNICIPAL DE SAUDE,,no
-.us,o de sua's-- atriouiçõesçs -legais que :ihe .Jsão— .,,
conferidas pelo Art:. 328, 5 4ª, incisos tv e V da Lei - '

. Orgânica do Municipio de Macapá, alterado pelo Art.

, sºª, & Sº, inciso v e VIII, da' Emenda à_ Lei Orgânica '' Nº.—'a 047/2018, Regimento Inter. ,MSA , »
' Depreto. nº 2.021[2920 -; FMM.

' g—RESOLVEl!, I.,“. " i
E“ Art. 1º - Designar os Servidores abaixo
r lecionados para "fiscalizar e acompanhªr? a
etcecução do Contrato Nº.-. 1192] 2030 ,,. SEM55IPMM, ,
em nome de Empreea MEPCLIN, cujo objeto é a ,-'
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE
SOROLOGIA PARA SARSaqºVZICOVID-glà. visando
atender as necessidades da Secretaria Muniçipai ,de, in»

Saúde do Municipio. ge Macapá.
Í
(

i ,“,.l
,

. JAYLLI nus cnnriio

. gNAnLounususro'

Art. zº — A designação a que ,se refere o '
caput do .artigo anterior: ainão sei—- reverterá em
vantagem fnancelrª para nenhuma das. servidoraselencadas. ' . ,ii F.“-'“ 'i:-* -.:i

Í É,» ,,;,Ar,t. 30 ,- sta Portaria entra entrvrgorçuiª
, contar do. diª 14 de outub, o cio. 3919; I?)!QRBGªSx ªº

disposiçoes em contrário '

14 de _outub o, ide 2020.

PORTARIA Nº..4671oq,29/SEMSNPMM

& = A secneránm MUNIQIRAL oe SAÚDE rio uso das
atribuições legais que» lhe, são conferidas pela Lei Orgânica do :— ; '

Mulnicipio de Macapá e 59,19
Municipal de Saúoa.

r

t

DIÁRIO DO MUNICÍPiO

FELIPE SAN'ros PEREIRA » , _ _, ,

— so,-511.377/oooz-39º OBJET l'-* '
,. ESPECIALIZADA ,NA AREADE ENGENHARIA mm ixiçumt A ,

- çougrnuçiso oi como os iurisot no MUNICÍPIO og mm;.-
: ai:—', Mimi osmn,“

, “". aspeçit'lcações técnicas e orçamentos qrge se encontr
instrumento Çorivoçatórlo do certame que deu origami este

' . . Instrumentocoptratual VIGENÇIA- Opraznde vigênci
Gabinete da Secretáljiª Municipal de Soírde, , ,

i "“
CONSIDERANDO os termos do Memorando nªcao/gogo «GAB/SEMSA/PMM & _x

&
*v.

RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR o deslocamento dos servidores:—Name,!— '
Antônio Feitosa Junior, Operador de computador, José Prado de
Aguiar, Assistente, Frank Dylon Maciel de Araújo, Auxiliar de
Artificie, Josimar Gomes da Costa, Agente Administrativo.
Jozíraldo Dos Santos Malafaia, Agente de Endemias, Antônio
Gracinaldo de Souza Costa. Auxiliar de Artificie, Lucivan Souza
Cordeiro. Assistente Administrativo. Rosinaido Silva de Oliveira,
Assistente, Anderson Ayres, dos Santos Souza. Agente de
Endemias, Hermes dos Santos Amoras, Assistente, Alcides
Nascimento Vilhena, Agente de Endemias, Marilene Silveira
Natividade, Chefeda Divisão-de Projetos em Saúde, Ediisondo
Carmo Costa, Auxiliar deArtificie. Ozeias Sousa Cardoso, Chefe
de Gabinete, José de Jesus Nunes Ferreira. Marcelo Pedrada
da Costa, Técnico em Administração Pública. Fabricio Lima
Barros. Chefe da Divisão de Patrimônio. Estarão se ausentando
de Macapá-AP. sede de suas atividades até .ó'"D'istrito do
Bailique estarão participando de. uma força tarefa em Ação em
Saúde na referida localidade. Nos dias 02 a 08 de outubro de
2020 *-

;. ., .. um., .; ,. .. ,. , ,ª .“,.'i'.'.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura,
revog das as oisposrçoes ,em contrário

": REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da $ecretáno ivi f,? “,

COMO CONTRATADA. PARA os FINS NELE VDECLARADOS

C.:M í—DE, OLIVEIRA E CIA? LTDA—EPP,, inscrita no Ç
CONTRATAÇÃO, Plª imensa

forme as condições deste,Editªl :: as
especificªções constantes ,do tiroteio Basico, memoriais-

de, , . rato, que será de até 6 (seis) mamae partir de s
o prazo para execução dos Serviços será de 90 (noventa

....«,__, .



PREFEITURA MINICIPAL DE MACAPÁSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,,,,,,,, »
DESPACHO

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria/PMM

Processo nº 03787/2020—SEMSA/PMM

Sic nº 248184

lDoc — Proc. Adm. Nº682/2020

Senhora Secretária,

Cumprimentando—a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a Vossa

Senhoria, o processo referente à Contratação de Serviços de Exames de Sorologia para

SARS-COV-Z/COVID-I 9 para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do

Município de Macapá. Segue para análise e emissão de parecer por parte desta Unidade

de Controle Interno.

Macapá, 21 de Outubro de 2020

Í/i/
/*y/*r/,U/) ”(;/fr,?

» “.,



J&J:7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

Parecer nº/ano: 0276/2020 ] Processo nºlano/UG [ 03787/2020-SEMSA | SIC nº. ) 248184
?, Requerente: SECRETARlA MUNICIPAL DE SAUDE — SEMSA
= Favorecido: MEDCLIN SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
, Assunto: Análise do Processo referente a Contratação de Pessoa Jurídica para executar os serviços de exames de sorologia para Sars-

cov— —2/covid- 19, visando atender as necessidades do Sistema Único de Saúde Parecer Jurídico nº. 232/2020-
ASSEJUR/SEMSA/PMM, Contrato nº.092/2020 SEMSA/PMM, Vigência: 04 (quatro) meses, com inicio em 21 de setembro de
2020 e encerramento em 21 de dezembro de 2020, Nota de empenho nº. 917001/2020, valor R$ 2.304.000,00.

Valor mensal: R$ 57600000 (Quinhentos e setenta e seis mil reais).
:, Valor total: R$ 2.304.000,00 (Dois milhões trezentos e quatro mil reais).
É Fundamentação Legal: Art. 4“ da Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8666/93, e Decreto nº 1.902/2020-PMM.
' Fiscal do Contrato Felipe Santos Pereira, Jaylli dias Catillo, Marlon Augusto de Lima (Portaria nº 453/2020)

ENCAMINHAMENTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA

Em face da análise preliminar por esta Secretaria, constatou—se:

157fih m d

01 * Ausência de preenchimento do número da folha e assinatura dos itens 18/19/20 e 21, do check— List (fls.04);
Ausência do carimbo retirado da internet, com carimbo de identificação do servidor responsável pelos documentos. as folhas

02 23/24/27/30;
03 Ausência do carimbo confere com original nas cópias dos documentos às folhas 62/69;
“4 Equívoco quanto a numeração sequencial, posterior às folhas 146;

Ausência de assinatura da Secretária municipal de Saúde, bem como da Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, nas notas de
"º empenho n º 917001/2020 e no pedido de compra, (fls 71/72/73/74);

Ausência do carimbo de identificação do servidor que conferiu os documentos com original da empresa MEDCLIN SERVIÇOS E
ºº PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR (fls 75 102),

Equívoco quanto ao término de vigência do contrato nº 092/2020 SEMSA/PMM, na cláusula qurnta Vigência: 04 (quatro) meses, com
07 início em 21 de setembro de 2020, e encerramento em 21 de dezembro de 2020, considerando o periodo de 04 meses, o mesmo

teria seu término em 21 de janeiro de 2021 e não 21 de dezembro de 2020 (fls 144),— V—lDE RECOMENDAÇÃO
Considerando que os documentos do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região foi assinada por terceiro ("p/l), que seja
anexado procuração para respaldo na assinatura nos referidos documentos (0397-100);

09 Ausência de cópia de publicação do extrato do contrato no DOU, conforme parágrafo único do artigo 61 da lei 8666/93;
10 Ausência de cópia de publicação do Extrato do Termo de Dispensa de licitação, no DOU,

. Diante do exposto, recomendamos que o processo seja encaminhado à Secretaria MunICIpaI de Saude de Macapa— SEMSA, ressaltando

11 E-uivoco cuanto a numera ão seouencial oosterior a folha 146.

que:
01 Que sejam sanados os itens 01 à 11 das constatações e recomendações,

Em relação ao item 06 considerando que se trata de cópia retirada de outra cópia, necessário se faz que seja anexado o carimbo
02 de confere com o original com carimbo de identiticação do servidor que conferiu o documento com o original, no contrato e respectiva

alteração, conforme o que preconiza o inciso II artigo 3 º da lei n º 13. 726, de 8 de outubro de 2018,

03 Em relação ao item 07 — considerando o equívoco quanto a vigência, que seja feito a retificação da referida cláusula e posterior
publicação, após os referidos procedimentos, que seja anexado nos autos cópia do extrato da referida retincação;

04 Que seja observada a divulgação imediata da contratação de que trata o art. 4ª % 2º da Lei nº 13.979/2020;
5 Após senado, que o processo retorne a esta Secretaria cara re ise e parecer

Ressaltamos que esta Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, tem como uma de suas funções, avaliação da
legalidade dos atos e dos processos administrativos. Abstendo-se dos aspectos que exijam exercício de competência e
discricionariedade administrativa do Gestor da Pasta.
Data da Análise: Macapa—AP, 18 de novembro de 2020. Revisado em: 18/11/2020,
Analisado por: ' f “« ' ' ' .

Lusa/>eu L lin/.*): str/gn Jauru;
” Subsecretanri de Auditoria
seu. Mun. de “trav.-sp & Çontrdadoria

Dec, nº 1353/2020 , PMM

” " “ªº“? %% ““Mi”? ª?“ atºª/ªtira,,
DESPACHO Nº 0282/2020- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA
DESTINO SEMSA/PMM

Maw“. aCosta Cardoso
Assistente de Normas de Controle interno

Em face da Análise no que compete a esta Secretaria, encaminhamos o Parecer nº. 0276/2020 e reconduzimos os presentes
autos a essa Secretaria Municipal de Saúde de Macapá — SEMSA/PMM para conhecrmento e providências quanto aos itens 01 a 11 das
constatações, bem como recomendações, e posterior retorno a esta Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria para reanálise
e parecer,

Pªk—- Macapá (AP), 18 de novembro de 2020.=” Li.L:zlwr'/z Lin/'É Srl/mr Wifi)! É": .“
Subsex ref-':

595 Mun de Ir
Dec nº 135312020 PMM

Go: “1' ª “ªº"? 1


