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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 09/2020 

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 

09/2020 DO CONTRATO Nº 012/2020 

CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE E A JOELSON 

PIMENTEL DOS SANTOS - ME. 

 

O GOVERNO DO 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 (a) 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 012/2020 – SESA, com base no Parecer Jurídico nº 071/2020 – 

PAS/PGE/SESA (item II.7) e no Relatório de conformidade processual emitido pela 

Controladoria Geral do Estado – CGE (item II. 2) juntados ao Processo nº PRODOC 

0002.0137.1851.0003/2020 – GABINETE/SESA, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 

Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

          

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação continuada e distribuição de 

alimentação coletiva (tipo porcionado padrão e especial transportada), o serviço de produção e 

distribuição de alimentação coletiva (tipo porcionado padrão e especial transportada), 

destinada à pacientes internados, acompanhantes legalmente instituídos, trabalhadores, 

plantonistas para o centro de tratamento COVID-19, que será instalado no prédio do Hospital 

Universitário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: 

 2.1 – O presente Termo de Apostilamento tem como intuito alteração da Cláusula 3- 

CLÁUSULA TERCEIRA  - DO PREÇO, alterando o valor mensal da contratação para R$ 

315.119,96 (trezentos e quinze mil, cento e dezenove reais e noventa e seis centavos), 

perfazendo o valor total de R$ 945.359,88 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Uma vez que fora constatado a diferença 

entre o valor mensal da contratação de R$ 332.073,86 (trezentos e trinta e dois mil, setenta e 

três reais e oitenta e seis centavos) e a menor proposta apresentada, com o valor mensal de 

contratação de R$ 315.119,96 (trezentos e quinze mil, cento e dezenove reais e noventa e seis 

centavos), ou seja, há uma diferença a maior de R$ 16.953,90 (dezesseis mil, novecentos e 

cinquenta e três reais e noventa centavos) por parcela, entre o valor contratado e o segundo 

menor preço cotado, alterando, assim, o valor global da respectiva contratação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:  

3.1 – Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas 

no Contrato nº 012/2020 – SESA, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente 

modificadas por este Instrumento. 
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Macapá-AP, 28 de setembro de 2020. 

 

JUAN MENDES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
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