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 TERMO DE CONTRATO Nº 017/2020 – SESA 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO Nº 017/2020  QUE FAZEM ENTRE 

SI O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE COMO CONTRATANTE E A 

EMPRESA  NUTRIXX SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA. COMO 

CONTRATADA, PARA OS FINS NELES 

DECLARADOS. 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 

68900-073, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 

23.086.176/0001-03, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. JUAN MENDES DA SILVA, 

nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 7.166, de 

13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador da carteira de identidade nº 

4077599, expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)  

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

12.401.269/0001-69, sediado(a) Travessa Quintino Bocaiuva, nº 1970, bairro Centro, na 

cidade de Castanhal, no estado do Pará, doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) EVERALDO ROCHA RAMOS, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 12693102 expedida pelo(a) SSP/MG, e CPF 059.817.296-35, tendo em vista o 

que consta no Processo nº 300101.0005.1852.0072/2020, e em observância às disposições da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 

10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555 de 8 de agosto de 2000, no Decreto 

Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Estadual nº 044/2007, Decreto Estadual nº 

2648/2007 e Decreto Estadual nº 5016/2011, Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 

30/04/08, alterado pela Portaria Normativa nº 7/2011, e alterações posteriores, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 64/2020 – 

CPL/SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.    O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em 

fornecimento contínuo de nutrição enteral em sistema fechado e suplemento via oral e 

aquisição de equipo para bomba infusora com cessão em comodato de bomba infusora para 

nutrição enteral para atender os pacientes e profissionais da unidade COVID IV – Hospital 

Universitário – para enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), conforme 

especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vinvula-se ao Termo de Dispensa de Licitação Nº 64/2020 – 

CPL/SESA, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independente de 

transcrição. 

1.3.  Objeto da Contratação: 
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Item Descrição Marca Apres. Qnt 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

Dieta enteral ou oral, 

oligomérica com proteína 

hidrolisada do soro de leite, 

Hipercalórica e hiperproteica, 

com 70% da gorduras totais de 

TCM e sem fibras. 

PEPTAM

EN HN 

500ML 

Frasco 

500 ml 
60 95,00 5.700,00 

2 

Dieta enteral ou oral, 

hiperproteica, normolipídica e 

normocalórica, com proteína 

hidrolisada do soro de leite e 

alto de ômega 3. Sem sacarose, 

sem glúten e com fibras. 

PEPTAM

EN 

INTENSE 

1000ML 

Bolsa 

1000 

ml 

30 150,00 4.500,00 

3 

Suplemento alimentar líquido 

hipercalórico, maior ou igual 

2.0 kcal/ml, hiperproteico, 

proteína maior ou igual a 

8g/100ml e de alto valor 

biológico. Isento de fibras e 

sacarose. Pronto para uso. 

Distribuídos sabor baunilha e 

outros. 

NOVASO

URCE 

REN 

200ML 

BAUNIL

HA 

Embala

ge m 

200 ml 

120 18,00 2.160,00 

4 

Suplemento oral líquido 

específico para variabilidade 

glicêmica, normocalórico 

(menor que 1.2kcal/ml), com 

fibras, normoproteico. Boa 

palatabilidade. Pronto para uso. 

Sem sacarose, lactose e glúten. 

Distribuído em 40% sabor 

baunilha e 60% sabor 

morango, por entrega. 

NOVASO

URCE GC 

200ML 

Embala

ge m 

200 ml 

100 17,00 1.700,00 

5 

Suplemento pediátrico para 

nutrição enteral e oral, 

normocalorica para crianças de 

4 a 10 anos de idade, sem 

glúten, sem adição de corante. 

COMPLE

AT 

PEDISTRI

C 250ML 

Embala

ge m 

250 ml 

90 19,00 1.710,00 
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6 

Dieta enteral especialmente 

formulada para crianças de 4 a 

10 anos. Nutricionalmente 

completa, normocalórica, 

isenta de glúten. Com proteína 

do leite hidrolisada com 

lactose, com fibras, com TCM. 

PEPTAM

EN 

JUNIOR 

500ML 

Frasco 

de 500 

ml 

30 95,00 2.850,00 

7 

EQUIPO PARA 

ADMINISTRAÇÃO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL 

exclusivamente, por bomba de 

infusão em sistema linear, 

comprimento aproximado de 2 

metros, em PVC cristal 

translúcido, com câmara de 

gotejadora flexível com ponta 

perfurante universal, filtro de 

retenção de partículas, entrada 

de ar lateral com filtro 

hidrofóbico bacteriológico e 

tampa protetora, pinça rolete, 

corta – fluxo dedicado, 

conjunto intermediário de 

silicone translúcido com trava 

mecânica, injetor lateral em Y 

com membrana 

autocicatrizante e luer lock 

retrátil com tampa protetora 

com filtro de membrana 

hidrofóbica. Embalagem 

individual em papel grau 

cirúrgico, estéril. Em 

conformidade com normas da 

ANVISA. UNIDADE 

BOMBA INFUSORA PARA 

NUTRIÇÃO ENTERAL 

COMPATÍVEL COM A 

DESCRIÇÃO DO EQUIPO 

EM COMODATO 

Equipo p/ 

bomba de 

infusão 

(Compact 

ELLA 

NESTLÉ) 

Unidade 1500 22,00 33.000,00 

Total Global: 51.620,00  
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado pelo Termo de 

Dispensa de Licitação Nº 64/2020 – CPL/SESA, até 90 (noventa) dias com início na data 

de 13/07/2020 e encerramento em 10/10/2020, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria 

nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde, desde que haja 

autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da 

IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 

prorrogação; 

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação; 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 51.620,00 (cinquenta e um mil seiscentos e 

vinte reais), perfazendo o valor total de R$ 154.860,00  (cento e cinquenta e quatro mil 

oitocentos reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos 

Orçamentários consignados no Orçamento Geral da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá (SESA/AP), para o exercício de 2020, liberados de acordo com o cronograma de 

Desembolso, por conta dos Programas de Trabalho: 

4.1.1. Ação 2658 e 2624 - Manutenção de Serviço Administrativos e Assitencia 

farmacêutica; 
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4.1.2. Plano Orçamentario 000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19; 

4.1.3. Fonte 215 - Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19; 

4.1.4. Natureza da Despesa 33.90.39  e 33.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica e material de consumo; 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 

recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no 

início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no item 13 do Projeto Básico que originou a contratação, da Lei nº 

13.979/2020 e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual 

(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Basico que 

originou a contratação, anexo deste Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos nos itens 5, 6, 7, 11, 14 Projeto Básico que 

originou a contratação. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

item 8 e 9 do Projeto Básico que originou a contratação. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 12 do 

Projeto Básico que originou a contratação. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, e do Art 8º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 
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2020, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico que originou 

a contratação; 

11.1.2. O contrato será rescindido a qualquer tempo por ocasião do fim da 

situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada 

por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, referente ao corona vírus; 

11.1.3. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, . 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de 

autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao 

contraditório, bem como à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato conforme prevê Art 4º-I da Lei 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, Lei 13.979, de 2020 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
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16.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP para dirimir os litígios que decorrerem 

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

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

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

Macapá-AP, 17 de Setembro de 2020 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 

 

 

EVERALDO ROCHA RAMOS  
 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA  

CONTRATADA 
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