
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAURO DE FREI 
ena 	xecutwo CONTRATO n". 060/2020/SMS 

  

. PUBLICADO 
F •; asjailatza2vo 

LFLrII mu 	.AL JE LAURO DE FREITAS 
Antonio Marcos R.  

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, 
mediante as seguintes declarações e cláusulas: 

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 026/2020/SMS, Art. 40, da Lei 13979/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07574/2020 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4000.33903000 FONTE 0114000 

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 
13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA, 
neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho. 

CONTRATADA: F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ: 11.855.044/0001-10, com sede na Rodovia Governador Mário covas, n° 
7270, sala 10, Taquara II, Serra — ES, Cep: 29.167-635, neste ato representada pelos seus atos 
constitutivos e procurações em anexo, que abaixo subscreve. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO:  Aquisição emergencial de teste rápido 
imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM antiCOVID-19, presente 
em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados em até 15 minutos para ser 
utilizado nos profissionais de saúde e em pacientes com sintomas clínicos da doença no município 
de Lauro de Freitas-BA. Conforme discriminação no Termo de Referência requisitado pela 
Secretaria Municipal De Saúde no processo supra e descrição abaixo: 

Item Detalhamento Unidade Quantidade 
Valor 

, 	. unitario 
Valor total 

1 

TESTE 
IMUNOCROMATOGRÁFICO 
rápido para detecção 
qualitativa de anticorpos 
IgG e IgM para COVID-19 
em amostras de sangue 
total, soro ou plasma, com 
pipeta para coleta de 
sangue, sem interferência 
com hematócrito. 
CERTIFICADO DE REGISTRO 
NA ANVISA. 

Unidade 18.300 

R$102,00 R$1.866.600,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO:  O presente instrumento de contrato terá 
vigência pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em RS 
1.866.600,00 (Um milhão oitocentos e sessenta e seis mil e seisc ntos reais). 

Maria Isabel Andrade e Silm RAPHAEL n. IMARAES 

Secretária Munici al 	Saúde 	Procurado do Municipio 
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CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor será pago em até 30 (trinta 
após a apresentação, com a respectiva nota fiscal, que será processada e paga após a aprovaç 
setor competente da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

5.1 Fornecer todos os produtos, de acordo com as especificações do Termo de Referência; 
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 CONTRATANTE; 
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 órgãos 
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos produtos objeto do termo de 
referência; 
5.5 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, 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 (Art. 71, Lei 8666/93); 
5.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado; 
5.7 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas as reclamações; 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

6.1 Exercer a fiscalização dos produtos recebidos, por servidor designados para acompanhamento 
deste contrato, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e nota fiscal, a 
verificação do mesmo, conforme orientação do Gestor do Contrato; 
6.2 Efetuar o pagamento dos produtos entregues nas condições estabelecidas no Contrato; 
6.3 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao contratado; 
6.4 Comunicar ao contratado qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas 
obrigações; 
6.5 Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer 
irregularidades encontradas na entrega dos itens; 
6.6 Acompanhar todo o processo de recebimento, conforme orientações do Fiscal do Contrato; 
6.7 Manter parceria continua com a Contratada considerando as cláusulas do Termo de Referência, 
com finalidade de garantir o fornecimento com produtos de qualidade, obedecendo as normas 
vigentes; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO: Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde — SMS, através do servidor, Denis Braz Rolim, Matricula 79295-7. 

CLÁUSULA OITAVA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do 
CONTRATANTE em operar a rescisão administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, 
art. 77. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: 
9.1. Constitui motivo p 
cláusulas, ou a ocorrên• oug* a,  
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9.2.. Constitui motivo para rescisão antecipada, sem qualquer ônus para o município, a hi 
findar a situação atual de calamidade pública, antes do prazo inicialmente previsto. 

tese tie} 
Rubrica 

   

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 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este contrato é regido 
pela Lei n°. 8.666/93 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. 

Lauro de Freitas (BA), 17 de Julho de 2020. 

MUNICIP DE LAURO FREITAS/BA - 
CONTRATANTE 

Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita 

SE FtETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Maria Isabel Andrade e uva - Secretária Municipal de Saúde 

-4(14  
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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Procuração 

Outorgante 

A F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF, sob n° 11.855.044/0001-10 e 
Inscrição Estadual n° 083418440, com sede à ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS 7270, SALA 10 — 
TAQUARA II, SERRA — ES 29.167-635 neste ato representado pelo FRANCISCO SARTORE JUNIOR, 
EMPRESÁRIO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, residente à RUA GENÁRO LOMBA, 121 APT 406, 
CENTRO, DUQUE DE CAXIAS, RJ, CEP 25010-060, portador da Cédula de Identidade 05942878-9 DICRJ, 
inscrito no CPF/MF n°779.838.587-87. 

Outorgado: 

Helder Henrique Oliveira Souto, inscrito no CPERVIF n°046.846.895-14 e portador da Cédula de Identidade n° 
11.989.531-52 — SSP / BA, residente e docimiliado na Rua Santos Dumont, 1752, Edificio Empresarial Refran, 
sala 202 — Centro — Lauro de Freitas — BA — CEP: 42702-400 

Poderes: 

Com poderes específicos o Outorgante junto a todos os órgãos públicos e privados, entidades diversas públicas 
e privados, em todo o território nacional, podendo para tal, assinar domenmentos, assinar propostas de preços, 
assinar contratos, requerer recursos e impugnações, participar de licitações, cotar produtos, requerer 
certificados de registros cadastrais, assinar em nome do Outorgante todos os atos necessários para o bom e fial 
cumprimento do presente mandato, inclusive formular oferfas e lances de preços, podendo também , 
subestabelecer. O presente instrumento terá validade até 31 de dezembro de 2020, e poderá ser rescindido a 
qualquer tempo pela parte outorgante, mediante comunicação ao outorgado por qualquer meio, inclusive e-
mail, sem incidência de qualquer penalidade e/ou ônus para a mesmo. 

Município de Serra., 22 julho de 2020. 

Assinado de forma digital 
FRANCISCO SARTO RE; 	

por 
 FRANCISCO SARTORE 

JUNIOR:7798385870 ) 111V12R:77983858787 
Dad6: 2020.07.22 11:30:20 -0300' 

DISTRIUBIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
Francisco Sartore Jr. 

F.S..1 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
Rod. Gov. Mario Covas, 7270- Taquara II, Serra - ES 

CNN/ME NI2  11.855.044/0001-10 Insc. Est. N° 08341844-0 
licitacao@fsjdistribuidora.com.br  

Tel: (21) 3559-7000 
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