
 
 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 36/2021 – NGC/SESA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 36/2021 QUE 

FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COMO CONTRATANTE 

E A EMPRESA EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA COMO 

CONTRATADA, PARA OS FINS NELES DECLARADOS. 

 
 

O 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) empresa EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 07.329.169/0001-39, sediado (a) na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1947, bairro Central, 

Macapá/AP, CEP 68.900-070 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) 

NIVALDO ARANHA DA SILVA JUNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade nº 292725/AP e CPF 

002.305.122-16, tendo em vista o que consta no Processo nº 0002.0272.0170.0003/2021 , e em observância às 

disposições da Medida Provisória 1047 de 03 de maio de 2021 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 015/2021- 

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

 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Contratação direta emergencial de empresa especializada para fornecimento contínuo de nutrição enteral em 

sistema fechado e suplementos via oral, para os pacientes internados no centro de tratamento covid IV – Hospital 

Universitário 

CLÁSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

 
2.1 Este contrato tem vigência de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 

19/07/2021 a 19/10/2021 podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que vantajoso, e enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia da covid-19, conforme art. 14 da MP Nº 1047/2021. 
 

CLÁSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

 
3.1 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 2021, no valor 

global de R$ 278.032,50 (duzentos e setenta e oito mil trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme se dispõe: 

 

 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

2109 33.90.39 215 

 

CLÁSULA QUARTA - DO PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS  

 
4.1 O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, do período expresso na embalagem 

original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento. 
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CLÁUSULA QUINTA - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

 

5.1 Serão responsáveis pelo recebimento do objeto os profissionais do Serviço de Nutrição e Dietética do 

Centro de Atendimento ao COVID -19 Hospital Universitário. As especificações técnicas serão de 

responsabilidade dos nutricionistas do Centro COVID-19. 
 

 
CLÁSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES             

 

6.1 Os produtos objeto do contrato deverão atender ao especificado no Anexo I deste instrumento. 

 

CLÁSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1 LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
7.1.1 Os produtos deverão ser entregues no Serviço de Nutrição e Dietética do Centro De 

Atendimento COVID-19 Hospital Universitário - situado na Rodovia Juscelino Kubitschek, Bairro 

Universidade, Zona Sul de Macapá. 

7.1.2 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/90, a apresentação do produto deverá 

assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, 

marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, prazo de validade, origem e outros, bem 

como os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso. 

7.1.3 Os volumes contendo os produtos deverão ser identificados externamente com os dados 

constantes na nota fiscal/fatura e o endereço de entrega. 

7.1.4 Os funcionários das empresas contratadas, responsáveis pela entrega, deverão apresentar-se: 

7.1.4.1 Com uniforme da empresa prestadora do serviço, devidamente identificado por crachá com 

foto, com uso de EPI que a atividade requer, não serão permitidos shorts, bermudas, camiseta regata, 

funcionário sem camisa ou de chinelos; 

7.1.4.2 No ato da entrega, se for constatada qualquer alteração na sua qualidade ou composição, a 

empresa deverá se comprometer a trocá-lo sem ônus para a SESA, no prazo máximo vinte e quatro horas. 

7.1.4.3 Durante a atividade de transporte a empresa é obrigada a cumprir os requisitos de transporte 

contidos na Portaria 272 de 08 de abril de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde e suas atualizações; 

7.1.4.4 Os veículos devem apresentar-se higienizados, isentos de resíduos ou produtos que possam 

expor as embalagens e/ou materiais transportados à contaminação física, química ou biológica. 

7.1.4.5 Ser responsável pelos danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por 

seus empregados à CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade, não excluindo 

essa Responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme disposto no 

art.70, da Lei nº 8.666/93. 

7.1.4.6 Prestar os serviços objeto desta instrumento, conforme frequência e os horários fixados pela 

CONTRATANTE. 

7.1.4.7 Não deixar em hipótese nenhuma faltar material ou insumos necessários à realização dos 

serviços, bem como substituir imediatamente produtos que por ventura estejam inadequados ao 

consumo. 

7.1.4.8 Deverá ainda, dar plena e fiel execução ao Projeto Básico e à este Contrato, respeitada as 

cláusulas nele estabelecidas e seus anexos, bem como as estipuladas em sua Proposta que não o 

contrariem, observadas, ainda, as obrigações prescritas em Lei, decretos e normas, aplicáveis à espécie, 
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ou pertinentes ao objeto deste Contrato. 

7.1.4.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no objeto deste 

Contrato, que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total global do 

Contrato. 

7.1.4.10 Obriga-se a manter durante toda a relação contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

7.1.4.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 
quanto à execução dos serviços contratados. 

7.1.4.12 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

7.1.4.13 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar á CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

7.1.4.14 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execuçãoexigida neste certame, 

inclusive com desenvolvimento de plano, e comprovação da execução deste, de capacitação continuada 

para seus funcionários, com observação do PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE 

SAÚDE OCUPACIONAL e cópias das carteiras de vacinação dos funcionários para que seja 

comprovado o recebimento dos esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

7.1.4.15 Indicar por escrito e antes do início das atividades - preposto, aceito pelo Contratante, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que 

necessário, indicando-se o seu nome, telefone, e-mail e endereço, a quem o fiscal do contrato deverá se 

reportar para resolução de pendências. 

7.1.4.16 Fornecer correlatos como Bombas de Infusão, Equipos e Adaptadores adequados à 

realização do procedimento. 

7.1.4.17 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem prévia anuência 

do Contratante. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às 

dependências da SESA; 

8.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal; 

8.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 

corretivas; 

8.4 Aplicar à contratada as penalidades cabíveis; 

8.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos do 

edital, de sua proposta e de acordo com as cláusulas contratuais; 

8.6 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

8.7 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 

pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste contrato; 

8.8 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do responsável da unidade, ou outro servidor ou 

comissão designados para esse fim. 
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CLÁUSULA NONA – DO INÍCIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS       

 
9.1 O prazo para entrega dos produtos especificados no Anexo I é, imediatamente a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho e assinatura do Termo de Contrato, em conformidade com o que dispõe 

o § 2º do art. 62 da lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES         

 

10.1 Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

10.1.1 Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta; 

10.1.2 Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

10.1.3 Apresentar documentação falsa; 

10.1.4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

10.1.5 Não mantiver a proposta; 

10.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.8 Fizer declaração falsa; 

10.1.9 Cometer fraude fiscal. 

10.1.10 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação 

quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

10.1.11 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 

total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

10.1.12 Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO           

11.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA através de depósito em conta 

bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota fiscal/fatura, atestada pelo 

Gestor do contrato; 

11.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão 
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os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

 
 

11.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da nota fiscal/fatura o valor decorrente de eventual 

multaque for aplicada à contratada, após o regular processo administrativo; 

11.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada sem o devido atesto da regularidade da 

prestação do serviço pelo servidor responsável; 

11.5. Será pago à contratada o valor correspondente ao número de dietas enterais e suplementos 

requisitadas pelo CONTRANTE; 

11.6. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, fatura discriminando 

detalhadamente as dietas e suplementos, para que possa ser devidamente conferido pelo 

CONTRATANTE; 

11.7. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

onúmero de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Física (CNPJ) da própria contratada; 

11.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 

previsto na legislação vigente; 

11.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃ                              

 

12.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços. 

12.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e gerida por representante da administração 

devidamente designado por portaria, sendo permitida, a designação de auxiliares designados também 

por portaria ou a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a esta 

atribuição, conforme o disposto no art.67 da Lei n°8.666/93 e suas alterações. 

12.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA/Ap. 

12.4 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá nomeará uma comissão composta de técnicos 

devidamente habilitados e qualificados para verificar o atendimento as especificações técnicas 

relacionadas às fórmulas e suplementos objetos deste contrato. 

12.5 Os fiscais de Contrato, formalmente designado, serão os nutricionistas responsáveis pela 

Terapia Nutricional aos pacientes do Centro de Atendimento COVID-19 Hospital Universitário. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES                                                                                

 

13.1. A CONTRATATDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais iniciais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, limitados a até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme art. 13 da MP nº 1047/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO                                                                                

 

14.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente ao de sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO                                                                                                 

 

15.1 Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir as dúvidas 

não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

 
Macapá-AP, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
Contratante 

 

NIVALDO ARANHA DA SILVA JUNIOR 

EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA 

Contratada 
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