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CONTRATO Nº 20200169 

TERMO DE CONTRATO Nº 20200169, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

VIGIA DE NAZARÉ-PA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE E A EMPRESA CENTRO CLÍNICO 

DE VIGIA EIRELI, VISANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO 

DE EXAMES DE SOROLOGIA DO 

COVID-19 IGG E IGM, PARA SUBSIDIAR 

AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE 

E PREVENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS, DESTINADOS A 

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PA. 

         O Município de VIGIA DE NAZARÉ, inscrito no CNPJ nº 05.351.606/0001-95, pessoa jurídica de 

direito público,  através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, gestora dos recursos oriundo do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30, com sede na Avenida Barão 

de Guajará, s/nº, Castanheira, Vigia/PA, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

por seu titular, Exma. Sra. ADELIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES, Secretaria Municipal de 

Saúde, brasileira, casada, residente e domiciliada em Vigia de Nazaré/PA, portadora do CPF nº. 

560.701.362-68, e de outro lado a empresa CENTRO CLÍNICO DE VIGIA EIRELI, inscrita no CNPJ 

n° 26.062.472/0001-62, estabelecida à AV. BARÃO DE GUAJARÁ, N° S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 

68.780-000, VIGIA DE NAZARÉ/PA, FONE: (91) 3731-2117 / 99256-5570 / 98848-3631, denominada 

neste ato como CONTRATADA, representada pelo Sr. ROBERTO HAROLDO DOS SANTOS 

COSTA, portador da Cédula de Identidade nº 3668256 PC/PA e do CPF nº 660.459.592-72, resolvem 

celebrar o presente contrato e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Dispensa de 

Licitação n° 7/2020-032 SEMSA, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA DO COVID-19 IGG E IGM, PARA 

SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VIGIA DE NAZARÉ-PA. 

1.2. Itens do Contrato: 
 

SEQ. TIPO DE EXAME QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 EXAME DE SOROLOGIA DO COVID IGG E IGM. 200 R$ 250,00 R$ 50.000,00 

TOTAL R$ 50.000,00 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:  

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta: Exercício 2020 Atividade 

0518.101220004.2.128 Enfrentamento da Emergência COVID-19, Classificação econômica 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 50.000,00.  

4.0 - CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

4.1. O prazo para a realização dos exames serão de 02 (dois) dias corridos, após a prévia solicitação da 

Secretaria Municipal de Saúde, com o qual deverá seguir a nota de empenho extraída para a realização dos 

exames. 

4.2. Após a realização dos exames, a contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura pelos exames realizados, 

em seguida será liberada para pagamento, desde que atendidas todas as condições pactuadas. 

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é contado da data da sua assinatura, a partir de 17 de Setembro de 

2020 até 31 de Dezembro de 2020, em relação ao fornecimento do objeto contratual. 

6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES: 

6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial de acordo com o art. 66 e conforme o inciso XII do artigo 

55 da Lei n° 8.666/93. 

6.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas Anexos do Contrato deve: 

6.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo no fornecimento da avença; 

6.2.2. Manter, durante a vigência contratual, as Certidões de Regularidade Fiscal de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições; 

6.2.3. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os exames que não estiverem de acordo com o 

Contrato; 

6.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos exames; 

6.2.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento contratual ou equivalente, 

bem como na proposta por si apresentada, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Realizar os exames de sorologia do Covid-19 IGG e IMG, conforme especificações e prazo 

estabelecido; 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 
Rua Prof.ª. Noêmia Belém, s/n, Centro, Vigia/PA - CEP: 68.780-000, CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

 

7.1.2. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

7.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo pela realização dos exames. 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Enviar a ordem de serviço para a realização dos exames no prazo e condições estabelecidas no 

presente; 

8.1.2. Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre falhas ou irregularidades verificadas nos exames de 

sorologia fornecidos, para que seja reparado ou corrigido; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 

especialmente designado para esse fim; 

8.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento dos exames de 

sorologia, no prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual ou equivalente. 

9.0 - CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO: 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Contrato. 

9.1.1. Durante a vigência deste contrato, a entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por um 

funcionário (a) designado (a) fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA ou por 

representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da SEMSA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 

10.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 
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10.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. O presente contrato fundamenta-se no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 

e na Lei n° 13.979/2020, assim como na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 

data da realização dos exames e devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura o momento em que o órgão contratante 

atesta o recebimento do objeto cujo fornecimento será contratado. 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista do fornecedor, a qual poderá ser constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, 

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993.  

12.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

12.6. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que o valor devido será corrigido monetariamente pela 

variação do índice medido pelo IPCA no período entre a data limite para o pagamento e a data da efetiva 

realização deste.  

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE: 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 
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13.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

13.7. O reajuste será realizado por Apostilamento. 

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. A contratada estará sujeita às sanções administrativas a que se refere a Lei n º 8.666/1993 e às a serem 

previstas no instrumento contratual, se incorrer em quaisquer das condutas vedadas pela mesma, 

notadamente as previstas no art. 77 e seguintes, devendo o instrumento contratual especificar as sanções a 

serem aplicadas proporcionalmente à falta constatada. 

15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

15.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

15.2. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na forma do § 1º 

do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

15.3. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos 

respectivos limites de fornecimento do contrato. 

16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 

16.1. O presente Contrato será publicado na imprensa oficial, no art. 61 na forma da Lei nº 8.666/93.  

17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Vigia de 

Nazaré-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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       E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

VIGIA DE NAZARÉ - PA, em 17 de Setembro de 2020. 

 

_______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ADELIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES 

Secretária Municipal de Saúde – Ordenadora de Despesa 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________________ 

CENTRO CLÍNICO DE VIGIA EIRELI 
ROBERTO HAROLDO DOS SANTOS COSTA 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________________           2._________________________________ 

CPF: _______________________                             CPF: ______________________ 
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