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CONTRATO N° FMS 148 /2020
Ref: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0140/2020

Contrato de fornecimento que entre si fazem o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA e a
Empresa JOUGLAS BRITO DE CARVALHO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a
Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste ato
represento pela Gestor/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO,
brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do
RG. n° 581666887/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro,
Seabra-BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
JOUGLAS BRITO DE CARVALHO, inscrita no CNPJ 09.224.149/0001-29, com sede na PC
SANTA TEREZA N 79, CENTRO, RUY BARBOSA - BA. CEP 46.800-000, representada por seu
empresário, o Sr. JOUGLAS BRITO DE CARVALHO, maior, capaz, portador do R.G. 748366920
SS/BA., e CPF 826.785.885-72, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato,
mediante dispensa de Licitação, nos termos do processo administrativo Dispensa de Licitação
0140/2020, que se regerá pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e em
especial pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019", está instruindo processo de DISPENSA de
LICITAÇÃO para aquisição desses materiais conforme artigo 4o da referida Lei.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Contratação de empresa especializada para fornecimento de TESTE RÁPIDO PARA COVID
- 19 - Detecção de anticorpos (IGG/IGM) para o novo coronavírus (SARS-CoV-2) presentes na
amostra de sangue, soro ou plasma. Resultado: 15 a 20 minutos, Sensibilidade: 95,7%,
Especificidade: 97,3%. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ANVISA e/ou Registro
ANVISA, Certificado ISO 13.485, Certificado CE, de interesse do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Seabra-Bahia., nos termos do referido processo administrativo, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 30 (trinta) dias, com inicio nesta data
(23/07/2020), e vencimento em 23/08/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite aulpiizado em lei, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
MbWfrvados os seguintes requisitos:
2.7 .1. .É^a juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que

tenham sido prestados regularmente;
8.1 Sifa juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;
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2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;
2.1.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos
reais),

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3- Os preços são fixos e irreajustáveis, por ter o contrato prazo inferior da 12 (doze) meses. Em
caso de prorrogação contratual, os preços contratados poderão ser objeto de revisão após
12 (doze) meses e de acordo com o disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora, desde que acompanhada
da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido;

3.4 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida
aprovação, de acordo com o art. 5o, § 3o, da lei 8.666/93.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de
Seabra, inscrita no CNPJ/MF n° 11.235.051/0001-19, sediada na Rua Horácio de Matos, 99,
centro, neste Município.

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo
que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As Dotações orçamentárias que correrão as despesas são:
Órgão 06 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0007 - Assistência Hospitalare Ambulatorial
Projeto/Atividade: 2.065 - Ação de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19)
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.99.00.00.00 - Material de Consumo - Outros

CLÁUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 2§% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;
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5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SEXTA- FISCALIZAÇÃO

6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento pela prestação de serviço do objeto do presente Contrato de acordo com
o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensação financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo
pagamento.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da
Legislação específica;

8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato,
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO,
conforme Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta
cometida, garantida a ampla defesa.

8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas
em definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
das sanções aplicáveis. P,
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9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato;

9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

9.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS

11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Seabra/BA como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

12.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que produzam os efeitos legais.

Seabra - BA, 23 de Julho de 2020.

cr /JOUGLAS BRITO DE CARVALHO,
CNPJ 09.224.149/0001-29

Rep.: JOUGLAS BRITO DE CARVALHO
R.G. 748366920 SS/BA., e CPF 826.785.885-72

Contratado

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.235.051/0001-19

Gestor: KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante

Publicado em / /2020Visto
Matijfcus Cotrim

/Advogado
38.642

João Iv/érson Musskopf de Carvalho
Secretário Municipal de Administração
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