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 TERMO  DE  APOSTILAMENTO  Nº  04/2022 
 AO  CONTRATO  Nº  06/2019  CELEBRADO 
 ENTRE  O  ESTADO  DO  AMAPÁ,  POR 
 MEIO  DA  SECRETARIA  ESTADUAL  DE 
 SAÚDE,  E  A  EMPRESA  CENTRAL  DE 
 LAUDOS E SERVIÇOS LTDA, 

 O  ESTADO  DO  AMAPÁ  ,  por  intermédio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  SAÚDE 
 DO  AMAPÁ  –  SESA/AP  ,  com  sede  na  Avenida  FAB,  nº  69,  Bairro  Centro,  CEP  68900-073, 
 na  cidade  de  Macapá,  no  estado  do  Amapá,  doravante  denominada  CONTRATANTE  neste 
 ato  representado  pelo  Secretário  de  Estado  da  Saúde,  JUAN  MENDES  DA  SILVA  ,  nomeado 
 pelo  Decreto  nº  1722,  de  13  de  maio  de  2020,  publicado  no  DOE/AP  nº  7.166,  de  13  de  maio 
 de  2020,  no  uso  de  suas  atribuições,  resolve  modificar  unilateralmente  o  Contrato  nº  06/2019, 
 com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 O  presente  Termo  de  Apostilamento  tem  como  intuito  de  retificar  os  valores  das  parcelas 
 previstas no cronograma de desembolso do 3º Termo aditivo ao contrato nº 06/2019. 
 Ocorre  que  houve  erro  material  no  somatório  do  referido  cronograma  de  desembolso.  Uma 
 vez  que  foi  deferido  o  acréscimo  de  21,5%  nos  autos  do  processo  nº 
 0002.0389.0170.0013/2020,  entretanto  no  cronograma  de  desembolso  constante  no  3º  Termo 
 Aditivo consta valor abaixo, qual seja, R$  3.924.792,75. 
 Porém,  o  Contrato  tem  o  valor  inicial  de  R$  3.379.800,00,  com  o  acréscimo  de  21,5%, 
 passaria  a  ter  o  valor  global  de  R$  4.106.457,00  (quatro  milhões  e  cento  e  seis  mil  e 
 quatrocentos  e  cinquenta  e  sete  reais),  identificado  o  erro  e  submetido  a  análise  para 
 correção no OFÍCIO Nº 300101.0077.0170.0141/2021 NGC - SESA. 

 Dessa  maneira,  nos  termos  do  princípio  da  autotutela,  que  obriga  a 
 Administração  a  reconhecer  e  anular  seus  atos  de  ofícios  quando  eivados  de  vícios  e 
 ainda  conforme  determina  o  Art.  Art.  65.,  §8º  da  Lei  8666/94,  é  por  apostilamento  que  se 
 faz  tal  medida,  uma  vez  que  é  suficiente  a  presente  anotação  apenas  para  registro 
 administrativo  da  presente  modificação  contratual,  já  que  não  alteram  a  essência  da 
 avença ou que não modifiquem as bases contratuais  . 

 As  seguintes  cláusulas  do  3º  Termo  aditivo  ao  contrato  nº  06/2019  ,  vão  permanecer  com 
 a seguinte alteração: 

 CLÁUSULA  QUARTA  –  FONTE  DE  RECURSOS:  As  despesas  decorrentes  deste 
 ADITAMENTO  correrão  à  conta  dos  recursos  de  dotação  orçamentária,  destinados  à 
 Secretaria  do  Estado  de  Saúde,  no  exercício  orçamentário  de  2021  e  2022.  Através  da  AÇÃO 
 2111,  FONTE  216,  ELEMENTO  DE  DESPESA  33.90.39,  que  dará  suporte  a  referida 
 despesa no ano de 2021 e 2022. 



 CLÁUSULA  DÉCIMA  –  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  A  Contratação  do  referido  serviço  cuja 
 vigência  original  é  de  26/12/2019  a  26/12/2020,  tendo  sido  prorrogada  pelo  período  de 
 27/12/2020  a  26/12/2021  em  razão  do  3º  Termo  Aditivo,  fica  PRORROGADA  por  um 
 período  de  mais  12  (doze)  meses  a  contar  de  27/12/2021  a  26/12/2022,  em  razão  deste  3º 
 (terceiro) Termo Aditivo. 

 Ratificam-se  todas  as  demais  cláusulas  e  condições  anteriormente  acordadas  no  Contrato  nº 
 062/2019  NGC/SESA,  permanecendo  válidas  e  inalteradas  as  não  expressamente  modificadas 
 por este instrumento. 

 Macapá/AP, 07 de abril de 2022 

 JUAN MENDES DA SILVA 
 Secretário de Estado da Saúde 

 Decreto nº 1722/2020 
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