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ESTADO DO AMAPÁ
PREFE]TURÁ MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUiIICIPAL OE ADMINISTRÂçÀO E PLANEJAMENTO
OEPARÍA EIiÍO OE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CoNÍRATO Ne 027 I 2021-P MU

CONTRATO DE AQUISIçÃO OE

MATERIAI. ESPORTIVO QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

LARÂNIAI. DO JARI E A EMPRESA

VANESSA RODRIGUES DE

CARVAI-HO. EIRETI PARÂ OS FINS

NEtE DCCLARADOS

Pelo presente instrumento. e nos melhores termos de direito, os no fim âssinados, de um lado MUNICÍP|O DE

IARAI{JAL DO JARI, pessoâ .juridical de direato publico interno, CNP, (MF) ne 23.066.905/0001-60, nestê âto
representâdo pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSÍA SEiRÃO, brasaleiro, câsado, portâdor do RG ns
274636 e do CPt n9 620.357.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do.lari, doravante denominado
CONTRAÍANÍÊ, e do outro lado como CONTRATAOA, a empresa VANESSA RODRIGUES OE C.ARVAtflO - EIRELI com
personalidade jurídica de direito privâdo, insc.ita no CNPJ na 11.366.017/0001-83, com sede na Rua Castanheara, ne

20& Eairro Arvoredo, ContâEem/MG - CEP 32113-240, neste ato representado pelâ Sra. VANESSA RODRIGUES OE

CARVAI,IiO, RG ne M7.823-902/SSPMG, CPF nô 036.397.986-78, domiciliada em Contagêm/MG, cel€bram o presente
Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições, que múuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO [rGALr
Constituição FedeÍal;
Lei ne 4.320, de 17 de maíço de 19&;
Lei ns 8.666, dê 21 dê junho dê 1993, e alterações posteriores;

Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUsUtA PRIMEIRÂ . oo oBIETo:

1.1. O presente contrato tem por obieto aquisiÉo de Meteriais Erportivos para demanda nos eventos
esportivos realizados pela Secretaria Múnicipal de Esporte e Lazeí dâ Prefeitura Municipal de Laranjal do larí,
conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 020/2021-SEMAP/PMLl.

cúUsuI.A s€GUNDA. oA uGÊÍ{CIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrado por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, lnciso ll da lei nq 8.666/93 e

alterações.

cúust rA'ÍERcEtRA - DAs coNotçÕEs DE RrctBrMEt{To Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste certame deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissâo da
Nota de Empenho.

3.2. Câso sejam satisíâtórias âs verificações acima, lavraÊse-á um Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser

ruprido pelo ateste no verso da nota fiscalfatura realizado por servidor especialmênte designâdo pelâ SEL.

3.3. caso sejam insatisfatórias as verificaçõer acima, lavrar-se-á um Te.mo de Oevolução, no qual serão consignadas

todas as irregularidades observadas no objeto entregue em relação às êspecificaçôes ê quantidades constantes neste
termo de refeíencia. Nesta hipótese, todo o item objeto do termo em qu6tão sêrá rejeitado, devendo sêí
substituído no prazo de até 30 (trintã) dias, quando se reãlizarão novâmente as verificações constantes do subitem.

3-5. Caso a substituição não ocorra em âté 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejeitado, estêrá ô

Conrâtada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sançôes píevistâs.

3.6. À Contratâda caberá sanaÍ as irregularidades apontâdâs no recebimento píovisório ê recebimento definitavo,

submetendo âs etâpas impugnadas a nova verificaçâo, ficando sobrestado o pásamênto âté â êxecução das

correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CúUSUI.A QUARTA: DO PRAZO E DO LOCAI- OÉ ENTREGA
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECRETÂRIÂ MUNICIPÂL OE ADMINISTRÂÇÀO E PLÀNEJAMENTO
DEPARTAMENTO OE CONTRATOS E CONvÊNIOS

4.1. O prazo de entreta dos objetos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento da ordem de comprâ ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da êntrega Os itens deverão seí entregues ao sêrvidor responsável (Chefê do Almoxarifado da Prefeiturâ
de Lârânjal do JaÍi/PMU), âcompanhado por servidor do setor técnico (Secretaria de Esporte e Lâ2êr do Municipio
de Laranjal do Jari), devidamente instituída para recebimento dos lotes constantes no anexo deste Termo, no
endereço: Rua Émilio Médici, S/N, Agreste - Laranjal do JaÍi, em dias úteis, no horárao de 8:30 às 17:00 horas.

cúUsUu qUINTA: oAs coNDçÕEs DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 {trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respedivo Termo de Recebimento Definitivo do obieto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em
10 (dez)dias úteis apos a data de sua apÍesentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco

indicado pela mesma.

5.4- A licitante vencedora indicará na nota ÍiscauÍatura o nome do Banco e os númeíos da agência e da conta-
coÍrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de pênalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pa8amento se fará mediante a apresentaÉo dos documentos de regula.idade junto ao tnstituto Nacional de
Seguridade So.ial/INSS e Fundo de Gârantiâ por Íempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nâo tenha concorrido de alguma foÍma
para tanto, fica convencionâdo que a taxâ de âtualização financêara devida pela CONTRATANTE, entre a data âcimâ

reÍeridâ ê a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte Íórmula:

EM=lxNxVP
ondel
EM = Encargos moratórios;
N = Número de diâs entre a data pÍevista para o pa8amento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a seÍ pâga; e

I = índice de alualização financêira = 0,00016438, assim apuradol

| = (rx/100)
365

l= (6/100)

365

Tx = Percentuâl dã tâxa ar.ual = 6Yo

CúUSU I.A SEXTA . OA GARANÍIA:

6.1. Os obietos deverão possuir garantia contíâ defeitos de fabricação, conÍorme Código de Defesâ do ConsumidoÍ.

cúusura sÉnMA - oA FtscauzaçÁo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalizâÇâo da execução deste ContÍato seÍá exercida por aSente do CONÍRATANÍE, devidamente designâdo

para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conÍoÍmidade com o previsto no

Anexo I do Editâl do Pregão EletÍônico nQ 020/2021, na proposta da coNTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalizôção será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por quaisquer irregulâridâdes, ê, na sua ocorrênciã, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nêcessárias ao objeto do prêsente Contrato, âté 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâli2ado

deste Contrato.

7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no itêm anterior, mediante acoído êntre âs partes.

cúusutÂ olTAva. oBRIGAçÔES DA CONTRATANTE - lncumbe âo CONTRÂTANTE:

affi)
\.. t ,'.,/Xirl-,/

| = 0,00016438
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
SEcRETÂRta iruNtctpaL DE aDMtN|STRAçÂo E PLANEJAMENTo

OEPARIÁMENTO DE COIITRÂTOS E COI{VÊNIOS

8.1 - Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do Contrato, bem como atêstar as notas fiscais/faturas a eÍetiva prestâção
do objeto, através de servidor designado pelo CONTRATANTE;

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATAOA;

8.3 - Aplicar à CONTRAÍADA as sãnçôes ãdministrativas Íegulamentares ê contratuais.

8.4 - Notificat por escrito, a CONTRAÍADA quaisquer irregularidades encontradas no veículo adquirido.

8.5 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos objetos(s) imprópÍios pàra usoj

8.6 - tiscalizar a êxecução do contrato através de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Laranjal do lari,
o que não fará cessaí ou diminuir a responsabiladade da CONTRATADA pelo peíeito cumprimento das obrigaçôes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

cúusul.A NoNA- oER|GAçõES DA CONÍRATADA - tncumbê à CONTRAÍADA:

9.1 Entregar o objeto de acordo com a5 especificações e condições constantes no Termo de Referência, correndo por
conta da CoNTRATADA a5 despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimênto, em perfeito estado dê uso, sêm marcas, ou quaisqu€r outros problemas físicos.

9.2. Executar, durante a vigência do Contrato a troca dos objetos que se revêlarem defeituosos independentemente
de causa, época ou do tipo de defeito, exceto nos casos em que, comprovadamente pela Contratâda, â causa do
defeito é devida à negligência ou mau uso por parte de servidor do CONTRÂTANTE, que, no caso, deverá notificar o
CONÍRATANÍE, incluindo proposta comerciãl pâra â exêcução do serviço;

9.3 - Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, a indicação da empresa de Assistência Técnica
especializâdâ, local, contemplando nome, endereço e lelefones (fixos e móveis);

9.4 - Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por pÍofissionais devidamente habilitados;
treinâdos e qualificados paÍâ prestação dos serviços;

9.5 - Atender prontamente as orientaç6es e exigências, do fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto;

9.6 - Emitir fatura no valor pactúado no Contràto, apresentando-a ao CONTRÂTANTE para ateste e pagamento;

9.7 - Manter, durante toda a execução do Contrâto, compâtibilidade com as obrigações assumidâs, todâs as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.8 - Não transÍêrir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contrato, sem prévia anuência do
CONTRAÍANTE.

9.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos objetos,
tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuiçôesi indenizações; vâles-íefeição; vâles-

tÍansporte; ê outÍas que porventura venham ã ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.10 - Substituir no período de até 30 (tÍinta) diâs, os objetos que apresentarem deÍeitos de Íabricação. Tais

substituições seÍão realizadas sem qualquer ônus pâíâ a SEMAP/PMU;

9.11 - Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem, nos termos do an. 65,

§ 1', da L€i n' 8.66qP3;

9.12 - Cumprir com outras obrigações decorrentes de aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei

n'8.07q9o) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público.

cúusuta DÉoMA - DA DoraçÂo oRçAMENTÁR|A:

10.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambaente e Trurismodo exercício de 2021.

óRGÃo/uc AçÃo ELEMENTO FONTE

17000 sEL 21 .A12.0023 2057 33.90.30.00.00 0010000

cúusutA oÉclMA PR|ME|RA - oo PREço

11.1 - O preço a ser efetivamente pago pelo Íornecimento dos materiasi constânte da Cláusula Primeira do presente

lnstrumento sêrá de RS 69.390,40 (Sêssenta e novê mil, tr€zentos e noventa reais e quarenta centavos), sendo fixo

e iíreajustável.

'lrI
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ESTADO OO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SEcRETARIA MUNIcIPAL DE ADMIi{ISTRAÇÀo E PLANEJAMEMTo
oEpaRTAirENTo oE coNTRÀTos E coNvÊNtos

cúusur.A DÉoMA SEGUNDA- DAs pEr{AUoAoEs:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art. 87, lV da Lei ne

8.656/93, no que coúber, garantido o direito prévio da âmpla defesâ, a licitante que:

a)deixar de ent.egar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;

c) apÍesentar documento falso ou firer declaração falsa;

d) ênsejar o retardâmento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execuçâo do contrâto;
g) comportâr-se de modo inidôneo;

h) cometêr fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com ar multas previstas na Lei
Federal ns 8,566/93, conforme dimensionaftento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b)- multa de o,2or'o lzerc vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacoído côm o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez poÍ cento) sobre o valor total dâ notâ dê empenho,
recolhida no prazo máximo de 15 (quanze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multâ dê 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução totãl do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 {quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúusut"A DÉoMA rERcErRÂ - oa REscEÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artitos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, e
nas foÍmas previstas no aÉ, 79 dã mesma tei.

cúusur-a DÉoMA euaEÍA - oo FoRo E DA puBucÁçÃo:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente.
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no ro da Comarca de Lâranjâl do Jari/AP, com exclusão de
qualquer outro por mais píivilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente co

8.666193.
to no Diário Oficial dâ União, conforme determina a Lei ne

14.3 - Para firmeza e validade do que Íoi pact o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às q assinadas pelos representantes das pârtes,

CONTRATANTE e CONTRATAOA, e pelâs t

AP, 15 de junho de 2021

do lari

sin.do delô.mâ drgilal poÍ vANE55AVANESSA RODRIGUES DE

CARVALHO:03639798678
RODfl GUES DE CÂRVALHO:03639798678
Oàdoç 2O2l.06I5 I5:16i5 -03'm

Vanessa Rodrigues de carvalho
RG ne M7.823 902/SSPMG
/ cpr nn 036.:su.gge-zg

Vanes(a Rodrigr.res de carvalho - EIRELI

CNPJ: 11.366.017/0001-83
CONTRÂTADA

CPF 0t3ôó4 (àr 63

, lavíou-
depo

cipalde

Testemunha 01

Íestemúnhâ 02 cPf: ,1o 11?54 Zo+
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chuteira campo adulto com
numereção de 38 a 44

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECRETARIA MUiTIcIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E PLÂI{EJAMENTo
oEpaRTAMENTo oE coNTRÂÍos É coNvÊNtos

ANEXO I DO CONÍRATO 020/2021- SEMED/pMU

01

02

03

04

tÍava de borÍâchâ

chuteira infantil câmpo com trava de bor.acha
numer ode32a37
chuteira society com trava de borracha adulto

eração 38 a 44

chuteirã society infantil com trava de boríacha
numêrãção 32 a 37

05 chuteira futsal adulto numeraçaõ 38 a 44
06 chuteirâ futsâl inÍân nurrêr o32a)j

?àt 100 Eqúipe RS 55,96 RS s.596,00

Par 100 Equipe R5 ss,96 Rs s.s96,00

PaÍ 1OO

-=t-Par 100

Equape RS 55,96 Rs s.s96,00

Equipe RS 55,96 Rs 5.s96,00

Rs s.596,00

R5 ss,96 Rs s.s96,00

P 100 Equipe RS 55,96

07

P{ 100 Equi

Par 40 Equipe RS 55,96tenis infantil runninB numeraçâo 32 a 37

qq r !!!!i!!llo!!r9tr s 37

ntta centavos

Rs 2.238,00
Paí 600 L Equipe R5 ss,96 Rs 33.576,00

Rs 59.390,40
Valor Global do lote 06: (Sessenta e n ntos e noventa reais e

njâl do lari
co ÍANÍE

VANESSA RO RIGUES
As5inado de forma digital poí
VANESSA RODRIGUES DE

CARVALHO:0 6397 9867 8 cARVALHo:0363e7e8678
Dados: 2021 .06.1 5 1 5:14:38 -03'00'

.Vanessa Rodritues de cárvalho
RG ne M7.823-902/SSPMG

CPF ne 036.397.986-78
Vânessa RodriSuês de Carvalho - EIRELI

CNPIr 11.366.017/0001-83
CONÍRATAOA

ITEM / LOTE 06 - CalESPECI dot UND qTD MARCA V. UNIÍ. V. ÍOÍAL

mil, tre


