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ESTADO DA BAHIA
PREFETURA MUI{ICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CoNTRATO 111lmm

SIGA OK EM:
Jlr l& 90 Modelidade de Licltação

PREGÃO ELETRÔNI@ . SRP
Númêro
No 00í/2020-3

i ,-rur-ILAUÚ E tr;. CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O iIUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO OO CONDE E A EMPRESA
LABORSYS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
LTDA NA FORMA E CONDIçÔES ABAIXO.

.Jt- .t

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, pêssoa juridica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o no. 13.830.823/0001-96, com sedê administrativa na Preça da lndependência, s/no,

Centro, São Francisco do Conde - BA, alravés da SECRETARIA iiUNICIPAL DE SAUDE, neste ato
reprêsêntada pelo seu Superintendente ExeoJtivo, Sr. Nivaldo de Josus RibêiÍo, câsado, bra§leiro,
contabrlista, inscrito no CPF sob o n."141.977.66,5-72, poÍtador do RG N.o 016346/0-5, emitido pelo
CRC BNA, residente ê domiciliedo na Avenida Luiz Mana Filho, 6312, Cd. Manhatan Sonho,
Patemerês, Salvador/Ba, CEP: 41.680.400, doravante denominado CONTRATANTE, e a emprêsa
LABORSYS PRODUTOS E EQUIPAUENÍOS LABORATORIAIS LTDÀ pessoa jurÍdica de direito
privado, CNPJ sob o n.o @-577.11210001-11, corn sede na Rua Dona BÍígida, n' 180/190, Vila
Mariana, São Paulô/SP, CEP: 04.111480, reprês€ntado neste ato pêla Sra. AdÍiana Francisco
Rodriguês, bra§leira, inscfita no CPF n'019. í 73.53960, portadora do RG no. 55.90ô.317-9, com
enderêço proÍissional acima citado, doravante denomineda CONTRATAD4, oriundo -do Processo
aominístáflvo n.o 497412020, resultantê da licitaÉo modalidade PREGÃo ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREçO N" 001/2020.3, @nÍormê o constante no Plocesso Admlnlstratlvo N.o

2$!m2O - ATA DE REGISTRO DE PREçOS N' 0í/U2020 doravante denominado 'processcf,
cêlobram o presente contrato, qu6 se regerá pela Lei Federal N.o8.666/93 ê posleíores alteraçóes,
mediante as cláusulas e condições a seguir aiustadas:

cúusUI-A PRIMEIRA. DO OBJETO

ContrataÉo dê êmpresa 6peciallzada para aqulElção do insumos dê uso único, tipo tette
ápido para dêtocçâo da novo coronavirus (coyld-íg) para p!?stação de e$lstênci. a
trabalhador$ da árôa dê saúde e paclentês quê nêco83itam de dlagnóstico, basoado na
Emêígêncla dê §aúds Publlca, em Nível Naclonal conforme poÍtaÍia do MS nô 188/2020 dô
O3lO2l2O2O êm deconÉncla da lnfêcção Humana pelo Coronavlrus (20{9-nCoV}, conforme Termo
de Referência ê condiçóês conslantês no Edital e sêus anexos, no qual ostão contemplados o prazo
dê entrega ê a e$imative das quentidades, na medide das suas necêssidades e segundo a
@nvêniência do serviço público, e que a estê teÍmo integram, coíno sê transcritas.

Parágrafo Único - Passam a intêgrar este instrumento o Editel dê PÍêgão Eletrônlco no 00í/2020.3
SRP, e seus anexos, a Proposte de Preços da empresa vencedora que serviram de base para a
Licitação, indep€ndentemente de transcrição.

cúUsULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

A vigência do contreto, a contar da deta de sua assinatura, será de í80 (cênto o oiteÍ e) diet,
podendo ser pronogado por períodos sucessivos, ênquanto perdurer a nêcêssidade de
enfrentãmento dos efeitos da situaçâo de emergência de saúde pública. Conforme previsáo no a.t. 4"
- H da Lei Federal n' 13.97912020.

cúusulÁ ÍERCEIRA. PREco

O valor global êstimado do presente instrumento é R$92.000,00 (Noyênta e dols mil rêals) que a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da fatura sobre o montante fomecido pela
CONTRATADA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

ITEM DESCRTçÃO UNIDADE QUANT P.UNIT. P.TOTAL

1

Têste rápido para dêtêcção do virus
COVID 19 lgc/LgM
imunocroínalográÍico especiÍico para
detecção qualitativa de anticorpos tgc
e LgM antiCOVlD-19, prêsente em
amostras humanâs de sengue total,
soro ou plagna, com resultados em ate
no máximo 15 minutos. Deve
aprêsênter dois resultados
separadamente (lgc e LgM). Os têstês
rápidos deverâo ter Rêgistro da
Agência Nacional de Mgitância
Sânitária sêm medidas cautolarês
pendentes; Os testes rápidos deverão
ter comprovaçáo de validaçáo pelo
institúo Nacional e controle ê
Qualidade em Sáude (INCOS) da
Fundação Osvaldo Cruz - FTOCRUZ
KrT DE DETECÇÃO 201g-ncov
lgGIgM
Marca: vazyme
Fâbricante: Nanjing Vazume Medial
têcfinology Co Ltda
Kit coín 50 têstes
N' registro: 80218010050

TESTE 2.000 R$
46,00 R$ 92.000,00

Valor Total Global: RS 92.000,00 (Noventa e dois mll reais)

Unidade: Projeto/Ativldadê: Elêmento de Dêspêsa: Fontê
06.30 6.276 33.90.30 02
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§único - Nos preços prêvistos neste contrato estão induídos todos os custos com matêrial ds
consumo, salários, êncargos sociais, previdonciários e trabelhisas de todo o pessoal da
CONTRATADA, coíno também transporte de qualquêr naturêza, mateíais empregados,
inclusivê ferÍamentas, utensílios e eguipamentos utilizedos, adminislração, impostos, texas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou índiretamente, se ÍelacionôíÍl corn o Íiel
cumpÍimento pêla CONTRATADA das obrigaçôês.

CúUSUI.A QUARTA - DoTAcÃo oRCAi,ENTÁRIA

As despesas para o pagamento dêste contrato @nêráo por conta dos recursos da DotaÉo
OÍçamentáÍia dêscrito a s€guir:

CúUSULA oUINTA - PAGAMENTo

Os pagamentos devidos à CO TRATADA sêrão eÍetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no ptazo náo superior a 30 (tÍinta) dias, contados da dâta de verificaÉo do
adimplemento do objeto licitado.

§1o Em hâvendo alguma pendência impêditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularizaÉo por parte da CONTRATADA.

§2o A atualização monetária dos pagamentos devidos pela AdministraÉo, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vêncimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, dê
acordo com a variaÉo do INPC do IBGE pro rala temporê.
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.ü, ESTADO DA BAHIAs/Wco PREFETURA MUNIC|PAL DE SÂO FRANCTSCO DO CONDE

CúUSULA sExrA. ilIANUTENcÃo DAs coNoIcÔES PRoPosTA REÀJUSTAMENTo E REvIsÃo

os preços serão fixos e não haverá re4ustamentos no prazo de 01 ano, a contar da epresentaçáo da
proposta.dê preços. caso.haja interesse na prorrogação do presente contrato, os preços podêráo sêr
reajustados com base no índice IPC - Flpê.

§ Único - A revisão dê preços dêponderá de rêquêrimento do intêressado quando visar
recompor o prsço que sê lornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio êconÔmico-financeiro do contrato, devendo s€r inslaurada
pela próprie edministraçâo quando colimar recompor o preço que sê tornou excÉss,yo.

CúUSULA sÉflMA - oBRIGAcÔEs DA CoNTRATADA

A CONTRATADA além das detêrminações contidas no anêxo I do instrumento convocatório e
daquelas decorÍentês de Loi, obriga-sê a:

e) Executar o fornecimento/sêrviço objeto deste contrato de acordo com as êspêcificaçõês ou
rocomendações efetuadas pela CONTRATANTE, em conformidade com o Termo de
Referência;

b) o Íornecimento/serviço oqsto deste contrato não pode sofrer soluÉo de continuidade
qqrg4g todo o prazo da sua vigência, devêndo ser executados por empregados de
CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade tunoonal ê operacional desia, hediante
vínculo dê subordineÉo dos trabalhadores para coll a empresa CONTRATADA, sobre os
quais manterá estíto e exdusivo controlê.

c) Zelar pêla boa e completa o(eorÉo do fomecimento/serviço contratado e facilitar, por todos
os mêios ao seu alcance, a ampla aÉo fiscslizadorâ dos prepostos dêsgnados pela
CONTRATANTE, atendêndo prontamente às obsêrvações e exigências qué tne torem
solicitadas;

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidadê quê intemra no bom andamênto do
fomeclmento/serviço;

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer netureza causêdo a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em mnsequências de enos, imperícia própria
ou de auxilieres que estejam sob sua responsabilidadê;

0 Mantêr durante toda a êxecuÉo do contrato, êÍn compatibilidadê eoín as obrigações
assumidas, todas es condiÇõbs de habilitação ê qualiÍicação exigidas na licitação;

g) EÍetuar pontualmenle o pagemênto de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objêto do presênte contrato, bem
como obseryar ê respêitar es Lêgislações Fêderal, Esladual e Munidpal, rêlativas ao
fomecimento / serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociais dêvidos pela sua condição de única empregadora do
pessoal dêsignado para execuÉo do Íomecjmento/sêrviço ora contratado, inclusve
indênizaÉes deconentes dê acidentes de trabalho, dêmissões, velês transporte, obrigando-
se, ainda, ao íel cumprimento dâs legislações trabalhisla e previdenciária, sendo-lhê defeso
invocar â êxistência dêíe contrato para tsntar eximir-sê dêstas obígaçÕes ou transferilas
para a CONTRATANÍE;

i) Adimplir o fomecimerÍo/sêrviço obieto do presentê contrato no prazo e nas espêcificeçóês e
quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfêita execuÉo deste
contrato;

l) Çumpír todas as exigências ê obrigações do Termo dê RêÍêrência.
k) E vêdada a subcontretação parcial ou total do objeto, a associação da CONTRATADA com

outrem, a cessão ou transÍêrência total ou parcial do contrato, bôm coíno a fusão, cisão ou
incorporaÉo da CONTRATADA, não se responsabitizando a CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela com têrceiros.

l, A CONTRATADA Íicerá obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que sê fizerem no objoto, de até 50% (cinquênta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma previ§ta no Art 40 - l, da Lei Fêderal no. 1g.glql^O2li

CúUSULA oITAvA. oBRIGAcÔEs Do CoNTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigaÇõês contidas nest6 contrato por dotêrminaÉo legal, obriga-se a:

n'00

4t rú,qrb.b@rrituaô,ry*t06
fdcrqr.: Ol) fil-r017 I glÉ;t -fl

N



ü ESTADO DA BAHIA
PREFBTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

a) Fomecer a CONTRATADA os elêmêntos indispensáveis eo cumprimento do contrato, dêntro
das nomas e condiçóês estabelecidas 6m Contrato;

b) Realizar o pegamento pda o(êcução do contÍato, atestando a nota Íisôal conêspondente à
execuçâo do fomêcimêrto/serviço por intêrmédio do gestoç

c) Procedêr à publicação resumida do instnÍnênto di contrato ê de seus aditamentos na
imprensa oficial, condiÉo indispensavd para sua validade ê €ricácia.

CúUSULA NoNA. REGIME DE ilEcucÃo

O Rêgime dê ExecuÉo do presentê inslrumento será indireto por preço unitário.

cúusULA DÉCIMA. FIscALIzAcÃo Do coNTRATo E RECEBIMENTo Do oBJEro

competirá a CoNTRATANTE procsder ao acompanhamento da execugáo do contrato, Ícando
gqir-êJld9 qy9 a aÉo ou omissáo, torar ou perciar, da ÍiscarizaÉo da CoúTRATANTE náo eximirá
à CONTRATADA de total responsâbilidade na exeqrÉo do contrato.

§10. o recebimento do objêto se dará segundo e Lêi no. 9.666/93 e alt6ragõês posteriores,
§êndo cêrto_ quê, esgotado o prazo de vencimênto do recebimênto provisóio sem qualquer
manifeslaÉo do órgáo ou entidadê CoNTRATANTE, consideiar-se-á definitjüamdnte
ecêito pele AdministraÉo o otjeto contratual, para todos os efeitos, salvo justiÍicauva
escrita Íundamêntada.

§2' O SecreÍárÍo de paía ou preposlo Íormalmênte indicado pelo mesmo ficará responúvêl
pelo acompanhamento e gestão da execuÉo do presente contrato.

CúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

sêm prejuízo da caraclerizaÉo dos ilícitos administrativos previ$os na Lei no g.666/93, com as
cominaçóes inêrentes, a inexeorçáo contratud, indusivê por atraso injustificado ne execuÉo do
contrato, sujeitara a CoNTRATADA à multa de mora, que sêrá graduedade acordo com a grávioaoe
da infreÉo, obêdêcidos os sêguintes limites máximos:

| - l0% (dez por cênto) sobre o velor deste contrato, em caso dê descumprimento total
da obrigaÉo, ou ainda na hipótese de nêgâr-sa a CONTRATADÀ a êÍetuar o
reÍorço da cauçáo, sê houver, dentro de 10 (dez) dias contedos da data de sua
convocaÉo;

ll - 0,3% (três dócimos por cênto) âo dia, eté o trigó§mo dia de alraso, sobre o valor de
parte do Íomecimento ou seíviço não realizado;

lll - 0,7% (s€te décimos por cento) sobrê o valor da partê do Íomecimento ou sêrviço
nâo roalizado, por cada dia subseqüonte ao trigéslmo.

§1o A multa a que sê rêÍêre estê it€m não impede quê a Adminislraçáo Íescinda
unilatoralmente o contrato e eplique as demais sanÉes previstas na lei.

§2o A multa, aplicada após rêgular processo administrativo, sêrá descontada da garanlia do
contratado faltoso, sendo cêrto qu€, se o sôu valor excêdêr ao da garantia pr€íada -quândo exigida, alóm de perda dêsla, a CONTRATADA responderá peta sua diÍerênça,
que será descontada dos pagamentos oventudmênte dêvidos pela administraÉo óu,
einda, se for o caso, cobrada judicialmênte. Caso não tenha sido oxigida garàntia, à
AdministráÉo sê Ísserva o dirêito de descontar diretamentê Oo pagamentõ dêvido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposla.

§3o As multas qrgyi$?s lgsle itêm não t&n ceráer compensâtório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da rêsponsabilidede por perdes e danos dêónentês das
infreÉês cometidas.

cúusULA DÉclMA SEGUNDA. REscIsÃo

A in6xêcuÉo, total ou parcial, do contrato ênsêjará a sua rescisão, com as consequêncies
contratuais e es previslas ne Lei no. 8.666/93 e po$eriores alteraçõês. A roscisáo poderá ssr
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ESTADO DA BAHIA
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determinada por ato unilateral e escrÍto do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei no
8.666/93 atualizada.

cúusull oÉqme reRcerRl - urucullcÃo Ro rnsrnurueruro convocaróruo

lntêgra o presente contrato, como se nele estivessem transeritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CúUSULA DÉoMA QUARTA. Do FoRo

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, Íirmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor
e forma na prêsença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

São Francisco do Conde, 1 I de dezembro de 2020.

lL** & r*, á-

LABORSYS

-s Ec RETAR|,A M U ffiCt pÁL O É §e[Or
NIVALDO DE JESUS RIBEIRO

CONTRATANTE

ADRTANA FRANCISGO RODRIGUES
CONTRATADA

E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

Testemunhas:
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