
PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITA
PREGÃOELETRÒNICO-N°002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 22142/2019

CONTRATO N°053/2020

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS inscMo no CNPJ/MF sob o N° 13927819/0001-40 com sede na

Praça Joäo Thiago dos Santos s/n Centre doravante denominado CONTRATANTE neste ato representada

pela seu Prefeita Municipal - Se Moema Isabe! Fassos Gramacho e a empresa FORMIS INSTRUMENTOS

DE MEDIÇÀO LTDA insenta no CNPJ/MF cob o N" 30 197 931/0001-92 com sede Rua Cardeal n°640 Con)

03 Laranietras CEP 07 745-150 Calenas - SP neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais,

doravante denominada CONTRATADA perante as testemunhas abaixo firmadas celebram o presente

Contrato mediante as clausulas e condições a segun enunciadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA AOUISlÇAO DE APARELHO ETILÔMETRO PORTÁTIL, CONFORME

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO. TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÀO LEGAL

21 A fundamentação legal do presente Certame é a Lei 10 520/02 e Decretos Municipais N°
2 356/2005 e.

Libakliariamente, pela Lei N° 8 666, de 21/06/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

3.1. Integram e complementam este Termo de Comrato no que näo o contrana. ato convocatono a Proposta da

CONTRATADA e demais docurlentes integrantes e constitutivos do procedimento licitatóno. Pregão

Eletrónico N°002/2020 constante no Processa A Jministrativo de N°22142/2019.

CLÁUSULA QUARTA - DO DESCRITIVO GERAL DOS SERVlÇOS A SEREM PRESTADOS E VIGÉNCIA

DO CONTRATO:

4.1. O prazo de entrega dos bens e de 60 (sessenta) dias comdos contados a partir do recebimento do termc

de contrato ou de nota de empenho em remessa unica, podendo tal prazo ser prorrogado no maximo por igual

periodo, desde que justificado por esento, pela contratada e aceita pela contratante

4.2. Os matenais deveräo ser entregues, as expensas do adjudicatano. de acordo com as quantidades e

especif cações constantes neste Termo de Referencia

4.3. Os bens poderäo ser rejeitados no todo ou em parte quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Refeiència e na pioposta devendo ser substituidos no prazo de 30 (tunta) dias, a

contar da notificaçäo da contratada as suas custas sem prejuizo da aplicação das penalidades

4.4. Os bens serão recebidos defin tivamente apos a venficação da qualidade e quantidade do material

4.5. O recebimento definitivo do ob eto não ext to -I responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes

da incorreta execução do contrato

4.6. Não sera permitido a CONTRATADA a subcontratação














