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11 	PREFEITURA NA iNdICIPAI, Dl: 

z LAURO DE FREITAS 
RA INCIPAL GE DWRO DE NitrlIS 	 t, " 	7  

to Jorge de Oliveira Birne 
ti fIO 	 s, 

Pelo presealc laslrooteolo• os Partes abaixo dealanailas celebram o preaente Contrato. m 
fl.e IVA  

declarações e CiállSIINS: 

1,ICITAÇÃO: Dispensa de Lie anelas no orta/2021fsms. A. 24, IV, chi 1 ci n" áldtõ").3. 

PROCISMI DM1N STR IVO: 02721(2021 
DOTAÇÃO ORÇAM ENT Á.111A: 2359.33403°00  FON 11, alcono 

CONTRATANTF.S: MUNICIP10 DF. LAURO DE FREITAS. inscrito no CNP.1. 13 
(Pr RI9 (aio lisom ge.14. 

Praça João thiago dos Santos. Centro, Lauro dc Freitas I3A. neste ato representado por sua Prefeira Sra. Moe mit 'babel . 

'News Gra macho. 

CONTRATADA: TF.XAS COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA MEU pe,,oa iuridira 

direito privado, inscrita no CNPJ: 33.843:44010001,
60, com sede na Avenida Dona Ana Costa. n14i) %aia 	ep 

11,095à030 Bairro São Manoel, Santos/SP. Oeste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em anexo. 

que abaixo subsereve, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Aquisição ernergencial de 5.500 (cinco mil e quinhentos) unidades teste rapido 
imunocromatogáfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM antiCOVI D-19. presente em amostras 

humanas de sangue total. soro ou Plasma. com 
 resultados em até 15 minutos para ser utilizado nos profissaioais de 

saúde e em pacientes com sintOTTIAS clínicos da doença no município de Lauro de Freitas-BA, 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias. contados 
a partir da data de sua assinatura e deverá ser rescindido após a finalização do processo licitatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em RS 137.500.00 (cento e 

trinta e sete mil é quinhentos reais). 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até 30 (trinta) dias aros a 

apresentação. com 
 a respectiva nota fiscal, que será processada e paga após a aprovação pelo setor competente da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

5.1 Fornecer todos os produtos, de acordo com as especificações do Termo de Referencia:, 
5.2 Os produtos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais de 
mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo CONTRA TAN1I., 
5.3 Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos produtos a serem fornecidos: 
5.4 Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos orgãos federais, c,4.tduzu:. e 
municipais competentes, para fornecimento dos produtos objeto do termo de referência; 
5:5 Arcar com todos os ónus e obrigações concernentes à legislação social. trabalhista, pre%ideneiaria. tributaria. 
securititria. comercial. civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento dos bens. 
inclusive no tocante a seus empregados. dirigentes, subcontratados e prepostos (Árt, 71, lei Xoco 43). 
5,6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINIS TRAÇÃO ou a telayiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execuçâo do objeto contraindo; 
5.7 Prestar lodos os eseltireçOnentos tale lhe forem solicitados pelo CON 	

TANTL, atendendo prontamente ti todas 

as reclamações: 

CLÁUSULA SIF.XTA DAS RESP()NAfflLlD'DESUA CONTRITANTEz 

6,1 Lxcrcer a Fiscalização dos produtos recebidos, por servidor desigintdos para twunipanhaniento deste  eunirtno. 

pertencentes à SISA/CM, mediante a Solicttaçáo de Fornecimento e nota fiscal, a seritisaçao do mesmo. conforme 

orientação do Gestor do Contrato: 
6.2 1-.. fetuar o pagamento dos produtos entregues nas g:fundições estabeievidas no Contraio: 

6.4 C0mUnitat ao contratado qualquer irregularidade vonstatada no cumprimento cie suas ohriga0e8; (f_r;)  6.3 Prestar as 	
ormações e os esclarecimentos necessigios al) inf 	contratado; 
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6.5 NOlificar fonnalliMic e aplicar as Pennliilndes cahlveis caso seja necessário, quaisquer irregularidades encontradas 

na entrega dos itens:  
6.6 Acompanhar todo o processo de recebimentil. conliwine otientaçoes do 1,  igen' (10 Contrato: 

6.7 Manter parceria continua com a Contratada 'considerando as clairlsnla (lo [ermo de Referência. com 
 finalidade de 

garantir o fornecimento com produtos de qualidade, obedecendo As normas vigentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Fe.CM,ULAÇÃO;  Os sers iço% ora avençados gen° fisealitados pela Secretaria Municipal 

de Saúde• SMS. através do servidor. Oeitis M.a/ Roli" Matricula 79295-7. 

CLÁUSULÁ OITAVA - RECONIIECIMENTO: 
 A CONTRATADA reconhece os direitos do CON :1 RATA fq rE, em 

operar a rescisão administrativa deste pado. na  lorota da Lei no. 8.666/93. art. 77. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO:  
9.1. 

Constitui motivo para a rescisão administrativa deste contrato, a infração a qualquer de suas cláusulas. ou a 

ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666193. 
9.2.. Constitui motivo para rescisão antecipada, sem qualquer ónus para o município, a hipótese de findar a situação 

atual de calamidade pública, antes do prazo inicialmente previsto. 

CLÁUSULA DÉCIMA - MULTAS: 
 A CONTRATADA arcará com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condições ou cláusulas ora avençados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LMJ,§14~.0.11—L--Tisr 	
.1 Este contrato é regido pela Lei te. B.666.`93 

e demais normas de direito administrativo pertinentes. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade jurídica na 
presença de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir 

as questões 

oriundas deste pacto. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU — CONTRATANTE 
Augusto Cesar Pereira do scimeato— Secretario 

RODRIGO DE PAULA 	Assinado de toma digitai For RODRIGO 

MORGADO 	
DE PAULA MORGADO 
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