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MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração - Lei 13491/Wli"

Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CONTRATO NO. 051/2020QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PORTO FERREIRA E A FUNDAÇÃO OE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE

QUEIROZ PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA
COVID-19

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.12 45.339.363/0001-94,
sediada na Praça Comélio Procópio, n. 0 90, Centro, Porto Ferreira, SP, CEP 13660-009,
telefone geral (19) 3589-5200, doravante denominada simplesmente Contratante, neste
ato representado por seu Prefeito, Senhor RÔMULO I.UfS DE UMA RIPA. brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade número 45.962.674•7 • SSP/SP, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978•33.

CONTRATADA:

A FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ (F!ALQ), instituição de Utilidade
Pública {Decreto nº 2.735 de 04/05/1979 e Lei n!'I 2.663 de 30/12/1980), credenciada
pelo Conselho Federal de Mão•de·Obra do Ministério do Trabalho (Certidão 1.120 de
10/06/1981), com sede na Av. Centenário, 1080, em Piracicaba, SP, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob n.2 48.659.502/0001-55, doravante denominada
simplesmente Contratada, neste ato representado pelo Presidente, NELSON SIDNEI
MASSOLAJUNIOR, brasileiro, portadora do RG n11. 16.793.608·6, inscrito no CPF/MF sob o
no. 138958948/00 e pelo DIRETOR CARLOS EDUARDO PELLEGRINO CERRi brasileiro,
portadora do RG n2. 13.652.216-6, inscrito no CPF/MF sob o n°. 192165438/41

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se:
I•
no Dispensa de Licitação n!'I 104/2020, conforme art.4º da Lei 13.979/2020

li •

nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
constem no Processo Administrativo 5.717/2020
b}
não contrariem o interesse público;

a)

m~

IV~

V-

nas determinações da lei Federal
nos preceitos de direito público;

"º· 8.666/93;

supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito
privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de realização de serviços de diagnóstico para Covid-19, consistindo na
análise de 400 amostras biológicas de swab oronasal ou escarro, conforme descrito no Termo de Referência e
Proposta 05/2020.
Subdáus1.da primeira. As especificações técnicas, a proposta da Contratada, e demais consignações constantes do
processo nll. 5.717/2020 aderem a este contrato e dele fazem parte independentemente de transcrição.
Subdáusula segunda. O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões nos termos do artigo 04 da Lei 13.979/2020.
CIÁUSUI.A SEGUNDA- CONDIÇÕES, PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO 00 OBJETO

o objeto deste contrato será executado em Regime Empreitada por Preço Global.

Subcláusula primeira realização de serviços de diagnóstico para Covid-19, consistindo na análise de 400 amost a
biológicas de swab oronasal ou escarro
Subcláusula segunda A contratada deverá observar rigorosamente, as características especificadas neste anex
Subcláusula terceira O material coletado pela Secretaria de Saúde deverá ser entregue na entrada do Laborat ·
de Oncologia Comparada e Translacional da USP em Pirassununga-SP, todos os dias às 8 horas.
Subcláusula quarta A Secretaria de Saúde designará um funcionário que ficará responsável pelo traslado.
Subcláusula quinta Os resultados serão entregues por endereço eletrônico a ser disponibilizado pela Vigiltm ·
Epidemiológica e deverá ocorrer em até 02 (dois} dias úteis após a entrega do material coletado.

CLAUSULA 11:RCEIRA - DO VALOR

O valor global deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 72.000,00 (Setenta e
Reais).
Subcláusula primeira. Os preços unitários e totais estão discriminados na Tabela de Preço abaixo:

Subcláusula segunda. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, em,balla,
transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigaç
deste contrato.
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Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CLÁUSULA QUARTA~ 00 PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária Indicada pela
CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias após apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo solicitante.
Subcláusula primeira A Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica. para pagamento do objeto contratual,
mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da fazenda.
Subc!áusula segunda A Contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitaçlo, o número e nome do
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.
Subcláusula terceira Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
Subcláusula quarta Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
Subcláusula quinta Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão a correção monetária e os juros legais, desde a
data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Também poderão ocorrer
compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos; e descontos por eventuais antedpau;ões de
pagamentos.
Subcláusula sexta S6 serão pagos à CONTRATADA os valores referentes aos serviços realmente realizados no
período e após cumpridas todas as formalidades estabelecidas.
Subcláusula Décima Os pagamentos efetuados em atraso serão corrigidos monetariamente Plllo IPCA - Índice de
Preços para o Consumidor Amplo, acrescido de Juros moratórlos à razão de 1 % (um por cento) ao mês ou fração,
incidente sobre o valor do débito atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte ao do vencimento. Também
poderão ocorrer compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais
antecipações de pagamentos (Decreto Municipal 1.288/2020).

CLÁUSULA QUINTA - 00 REAJUSTE
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, salvo disposição contida no art. 65, li, "d", e§ 6!.! da Lei .666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
MENTAAIA
As despesas decorrente da execução dos serviços desta licitação
a cargo do Elemento Orçamentário abaixo
relacionado e contempla Fonte de Recursos 95 (Transferências e Convênios Federais Vinculados) - Comunicado

SDG 028/2017:

Secretaria de Saúde

08.00

2746

3.3.90.39.50

10.301.1010.2.288

301.0010

95

CLÁUSULA SÉTIMA• DA VIG~NCIA

o contrato terá vigência de 180(cento e oitenta) dias a partir de lQ/04/2020. podendo ser prorrogado, por Iguais
períodos, até o limite estabelecido na forma na Lei Federal nº 13.979/2020, a exclusivo critério do Município de
Porto Ferreira.

CLÁUSULA OITAVA - DA GAAANTIA DO CO!llTAATO
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
CLÁUSULA NONA • OOS PRAZOS
A CONTRATADA deverá obedecer, para execução dos serviços deste contrato, o prazo de execução estabelecidos
no Anexo 01 - Termo de Re~ncla. que serão contados. em dias corridos, a partir da assinatura do contrato.
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no artigo 04 • H da Lei Federal no. 13.979/2020, e a solicitação dilat6ria, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverão ser recebidas
contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e artigo 04º da Lei Federal nri. 13.979/202
Subciáusula primeira. Os serviços serão inteiramente recusados pelo CONTRATANTE caso tenha sido entregue co
as especificações diferentes das contidas neste contrato e em seu anexo ou na proposta;
Subdáusula segunda. Nos casos de recusa dos serviços, a Contratada terá de providenciar a substltulç
imediatamente, a partir da comunicação oficial feita pelo solicitante.
Subcláusula terceira. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
Subcláusula quarta se, após o recebimento, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo com a propo
fora das especificações ou incompletos, após a notificação por escrito à CONTRATADA serão interrompido
prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pelo Requisitante, que terá autoridade para exerc
e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
Subcláusula primeira. Ao requisitante compete, entre outras atribuições:
1solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente. to s
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitaçõ~de
providências;
, ~~ "
[
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verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos e equipamentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada
do equipamento;
Ili atestar o recebimento dos serviços;
IV protocolizar ao Prefeito Municipal os documentos que relacionem as importâncias relativas a
multas aplicadas à Contratada.
VI encaminhar à Seção de Compras os documentos referentes a pagamentos (nota fiscal, com o
ateste do aceite do equipamento).
Subcláusula ffgunda. A ação do requisitante não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
UI -

CLÁUSULA DEC:IMA SEGUNDA· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução dos objetos do presente contrato, obrigam-se a Contratada a envidar todo o empenho e a dedicação
necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:
1•
executar os serviços objeto deste contrato nos locais determinados pelos representantes da
Administração do Contratante, nos prazos e condições estabelecidos na cláusula nona:
li•
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes dos objetos deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do equipamento
empregados:
Ili •
facilitar ao Requisitante a vistoria aos serviços pactuados, bem como a verificação de
equipamentos utilizados, em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências em que se
encontrarem, mesmo que de propriedade de terceiros;
IV.
obter todas as licenças. autorizações e franquias necessárias à execução dos serviços contratados
e pagar os emolumentos prescritos em lei;
Vª
obedecer à melhor técnica vigente e enquadrar-se rigorosamente nos preceitos normativos da
ABNT;
VI responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas:
VII •
responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VIII respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas por
ele;
IX Quando a prestação dos serviços envolver utilização de veículos, a futura contratada deverá
promover sua identificação,
i)
Na identificação a que se refere o Item anterior, deverá constar o nome da empresa
prestadora e o nome do órgão da administração para o qual o serviço está sendo
realizado.
li)
A identificação obrigatoriamente deverá ser fixada nas laterais dos veículos.
li)
Não será permitido o uso de Identificação móvel.
X•
Fornecer às pessoas por ela recrutadas para executar o contrato e dela exigir o uso de uniforme,
crachás bem como todos os equipamentos de proteção individual e segurança exigido peia CLT;
XI Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do Contrato.
XII •
Responder por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATADA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou
culposa, de preposto ou de quem em seu nome agir, decorrentes da execução do objeto;
XIII Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas. nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio
assentimento por escrito do Município:
Subcláusuta primeira. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA o acesso à área do edifício que não aquelas
relacionadas ao seu trabalho.
Subc:láusula Hgunda, A Contratada não será responsável:
por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;
1li - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato.
Subdáusuia terceira. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade d
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
Subcláusula quarta A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta seção
não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste edital, razã
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, par
com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· DAS OBRIGAÇÕES 00 CONTRATANTE

o Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
1-

li •
Ili •
IV
V

proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigaç
contratuais, inclusive permitir livre acesso dos empregados da Contratada às dependência
Contratante relacionadas à execução do contrato;
.
promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as ob
contratuais.
indicar funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato e
comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do objeto, ob
presente.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA· DAS PENALIDADES SOBRE A CO
Pnigiio (Presencí(l/)

r,.(i
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Ficará sujeito ao impedimento de licitar e de contratar com o Munidplo de Porto Ferreira ao
descredenciado no seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em Edital, no Contrato ou na Ata de Registro de Preços e das demais comlnações
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta:
1não assinar o Contrato, a Ata de Registro de Preços ou retirar documento equivalente:
li não entregar a documentação exigida no Edital;
m- apresentar documentação falsa;
IV causar o atraso na execução do objeto;
Vnão mantiver a proposta;
VI falhar na execução do contrato;
VII fraudar a execução do contrato;
VIII •
comportar-se de modo inidôneo;
IX declarar informações falsas e
X cometer fraude fiscal.

Subdéusuia Primeira.

As sanções descritas no caput também se aplicam em Pregão para Registro de
Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa
recusada pela Administração Pública.

Subcláusufa seg1.mda. As sanções serão registradas e publicadas no Diário Oficial do Estado, no sítio·
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e no Cadastro de Fornecedores do Município.

Subcláusula Terceira.

Nos casos estabelecidos na alínea !, fica caracterizado o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando o licitante a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida, além da sanção prevista no caput

Subcláusub.1 Quarta.
Nos casos estabelecidos na alínea IV, as sanções administrativas que podem
ser aplicadas a empresa vencedora serão:
advertência;
multa;
c)
suspensão temporária de participar de licitações e Impedimento de contratar com a
Administração;
d}
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
e)
sem prejuízo do disposto no parágrafo 10 do artigo 86 da lei Federal no. 8.666/93, o contratado
fica sujeito ainda:
!~
à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na proporção de
multa de 1% (um por cento) ao dia nos atrasos de até 30 (trinta) dias e de 2% (dois por cento) ao dia
nos atrasos superiores a 30 {trinta) dias; e
li multa, de 30% (trinta por cento} sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
a)
b)

Subdáustlla Quinta.
A aplicação de quaisquer sanções referidas no parágrafo anterior, não afasta
a responsabilização civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela
inadimplência nem impedem o Município de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como

das despesas advindas da nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas.

Subcláusula Sexta.

As multas, porventura aplicadas, serão descontadas dos pagamentos devidos
ou cobradas diretamente da licitante vencedora, amigável ou judicialmente e poderão ser aplicada
cumulativamente às demais sanções previstas neste artigo.

Subcláusuta Sétima.
Serão
considerados
injustificados
os
atrasos
não
comunica s
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério o
Município de Porto Ferreira.
Subcláusula Olmva.
Sempre que não houver prejuízo para o Município de Porto Ferreira, as
penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, seu
critério.

Subcláusula Nona.
A não correspondência de substituição dentro do prazo fixado
Administração Municipal, o qual não deverá exceder a 15 (quinze) dias, contados da exp diç
intimação, poderá ensejar na aplicação da multa prevista item e) ii deste Artigo.
·
Subcláusula Dácima. Fica a critério do órgão solicitante da !!citação, a escolha d
adotada, de forma justificada.

enali

Subcláus1.da D"=lma Primeira. A aplicação das penalidades será precedi a a concessão""'~,..?/
oportunidade de ampla defesa por parte da empresa futura contratada, na forma ale : _

j:}7[/ ·
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA· DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DACONiAAT.AOA
A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos
encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 00 CONTRATO

Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei Federal
nº. 13.979/2020 na Lei Federai níl, 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo.
as alterações contratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA mtc1MA SÉTIMA~ DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente contrato será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo segundo
do artigo 4 da Lei Federal n2. 13.979/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA· DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma
do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei Federal níl. 8.666/93.
Subcláusu!a primeira. Aos casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados: o
contradit6rio e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA· DA UTILIZAÇÃO 00 NOME DO CONTRATANTE
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua qualidade de contratada
em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos,
impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato.
Subdáusula (mlca. AContratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante à imprensa em geral
sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de
imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA VIGéSIMA • OOS CASOS FORTUITOS, OE FORÇA MAIOR OU OMISSA
Tal como prescrito na lei, a Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos comprovadamente
decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo
inter partes.

CLÁUSULA VIGl:SIMA PRIMEIRA· DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração da Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que

se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, a Contratante poderá atribuir a uma
comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comisslvos ou omlssivos que se
fundamentem naqueles motivos.
Subcláusula segunda. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxlma cautela, :zelo profissional.
senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da Contratante, cujo
objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
Subeláusula terceira. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente
contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por escrito e de Imediato, qualquer alteração em seu
endereço ou telefone.
Subcláusula quarta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA~ Dô FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem ajus as e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e form
para um só efeito
ai.

Porto Ferreira, SP, 01 de abril de 2020.
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