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CONTRATO Nº 20200228  
PROCESSO Nº 01604001/2020.  
   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ E O CONTRATADO ABAIXO 
ESPECIFICADO, PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA.  

  
  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, estabelecida na Praça Licurgo Peixoto, nº 130, Centro, CEP: 68.660-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 11.454.760/0001-95 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por 
seu/sua titular Secretário(a), Sr.(a). SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE, brasileiro(a), 
inscrito(a) no CPF sob o nº 783.352.303-82,    residente e domiciliado neste município  e  a pessoa 
jurídica/física CASTRO IMPRESSOS LTDA ME,  inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 16.646.526/0001-83, 
denominada CONTRATADA, com sede ou residência, sito à Rua Sargento Palheta, nº 619, Centro, São 
Miguel do Guamá, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO CASTRO DE SOUZA, brasileiro(a), 
inscrito no CPF sob o nº 785.051.432-72, residente e domiciliado à Rua Sargento Palheta, nº 619, Centro, 
São Miguel do Guamá, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:  

  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO  
1.1. O presente contrato tem como fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, e, em outras leis especiais 
necessárias ao cumprimento de seu objeto.  

  
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à atividade de confecção de máscaras por cooperativas ou 
microempreendedores individuais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Edital 
de Chamamento Público.  

   

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  VLR AUXÍLIO  CONTRAPARTIDA  

  
  
  

1  

Máscara artesanal de proteção, 
reutilizável, confeccionada em tecido 
duplo, de TNT, com 16 cm de altura e 21 
cm de largura, com costura reta e com 2 
(dois) elásticos para sustentação de 18 cm 
de comprimento cada nas laterais ou tiras 
de pano para amarração. 

   
  
R$ 1,30 por  unidade 

entregue  

  
  

Máscaras  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
3.1. O contratado será responsável pelo fornecimento de todo material necessário a confecção das 
máscaras acima descritas (tecidos fio e elásticos)  
3.2. A entrega dos produtos dar-se-á sob a forma parcelada conforme a capacidade solicitada pelo 
contratante, conforme termo de referência.  

  
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  
4.1. O valor contratual é de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
   
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
5.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da data da entrega integral dos produtos, 
mediante crédito no Banco Banpará, em conta corrente nº 356796-6, agência 071, em nome da 
CONTRATADA.  
5.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento.  
5.2.1. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à manutenção das condições de habilitação.  

  
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes da seguinte dotação:  

  
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
7.1. O contrato terá prazo de vigência e de execução de 03 (três) meses, contados a partir da sua 
assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
8.1. Quanto à entrega:  
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue à CONTRATANTE por meio de coleta a ser agendada 
após o prazo de entrega.  
8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 
(dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão 
considerados como inadimplemento contratual.  
8.1.3. Fica designado(a) o(a) Sr(a). DIOGO MICHEL DE ARAUJO MEDEIROS, Secretário Municipal 
de Administração, para o recebimento dos bens adquiridos.  

  
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.  
9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou 
redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a 
execução contratual.  
9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais 
e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e 
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específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução 
contratual.  
9.4. Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo fixado pela CONTRATANTE, 
contado da sua notificação.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da assinatura do presente contrato e da 
entrega dos insumos, que substituirão ordem de serviço.  
10.2. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual e em desacordo com o este instrumento.  
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições e preços pactuados neste contrato.  
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste 
instrumento.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  
 11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a) LEONARDO PEREIRA LUZ 
portador(a) do CPF nº 031.625.202-06, da Secretaria, especialmente designado para este fim pela 
CONTRATANTE.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no 
art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as 
consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
13.1. Fica eleito o foro do Município de São Miguel do Guamá/PA, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.  
 
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica 
da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as 
quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas 
testemunhas abaixo.  

 
 

São Miguel do Guamá/PA, 14/05/2020. 
 
 

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE 
Secretario(a) Municipal de Saúde  

CPF sob o nº 783.352.303-82  
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CASTRO IMPRESSOS LTDA ME  
ADRIANO CASTRO DE SOUZA 

Representante  
CPF sob o nº 785.051.432-72 

  
Testemunhas:  

  
1............................................................................ 
CPF nº ..................................................................   
  
  
2............................................................................ 
CPF nº .................................................................. 
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