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--ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
OEPARTAiIENTO OE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO N9 025/2O21.PMU

CONÍRATO DE AqUISIçÃO DE

MATERIAL ESPORTIVO QUE ENTRE

SI CETEBRAM O MUNICÍPIO DE

LARANIAL DO JARI Ê A EMPRESA

FREIRE & LIMA ITDA PARA OS FINS

NELE DECLARADOS

FUNDÂMENTO LEGAL;

Constituição Federal;

Lei n-o 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e âlterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ns 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CLAUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de Matêriais Esportivos para demanda nos eventos
esportivos realizados pela SecretaÍia Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari,
conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 020/2021-SEMAP/PMU.

cúUsUTÂ sÊGUNDA. DA vIGÊNCIA:

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 conÍorme art. 57, lnciso ll da lei ne 8.666/93 e

alterações.

CúUSUTA TERCEIRA - DAs cONDIçôEs DE RECEBIMENTo Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste certam€ deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da

Nota de Empenho.

3.2. Caso sejam satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que podera ser

suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/fatura realizado por servidor especialmente designado pela 5EL.

3.3. Caso se.iam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Íermo de Devolução, no qual serão consignadas
todas as irregularidades observadas no ob.ieto entregue em relação às especificações e quantidades constantes neste
termo de referencia. Nesta hipótese, todo o item objeto do termo em questão seíá rejeitado, devendo ser
substituído no prazo de até 30 (trinta) dias, quando 5e realizarão novamente as verificações constantes do subitem.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejeitado, estará a

contratada incorrendo em atÍaso na entrega, sujeita à aplicação das sançôes previstas.

3.6. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e recebimento definitivo,
submetendo as etapas impugnadas a nova veriÍicação, ficando sobrestado o pâgamento até a execução das

correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CúUSUTA QUARTA: DO PRAZO E DO I.OCAI. DE ENTREGÂ:

4.1, O prazo de entrega dos objetos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNICÍP|O DE
LARÁNrAL DO ,ÂRl, pessoa juridical de direito publico interno, CNPI (MF) ne 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CIAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG ne

274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do lari, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa FREIRE & LIMA |TDA com personalidade jurídica de
direito privado, inscrita no CNP., ne 38.202.471/0001-55, com sede na Av Cônego Domigos Maltês, ne 728, Baino
Trem, Macapá/AP - CEP 58901-050, neste ato representado pela Sra. BRENDA FREIRE DOS SANTOS, RG ne 107828-
PTC/AP, CPF np OI7.473.322-A2, domiciliada em Macapá, celebram o presente Contrato mediante as seguintes
Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem:
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA iTUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL OE AOMINISTRAçÁO E PLANEJAMENÍO
DEPÂRTÂTIENÍo DE co}{TRÂToS E coNvÊNrcs

recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega Os itens deverão ser entregues ao servidor responsável (Chefe do Almoxarifado da Prefeitura
de Laranjal do Jari/PMU), acompanhado por servidor do setor técnico (Secretaria de Esporte e Lazer do Município
de Laranjal do Jêri), devidamente instituída para recebimento dos lotes constantes no anexo deste Termo, no
endereço: Rua Emilio Médici, S/N, Agreste - Laranjãl do Jari, em dias úteis, no horário de 8:30 às 17r00 horas.

cúUsUu qUINTA: DAs coNDIçÕEs DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias. contados da apresentação da notê fiscêl eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em
10 (de:) dias úteis após a data de sua apresentação 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 fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-
corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de Iiquidação qualquer obrigação Íinanceira que lhe for
impo5tã, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagêmento ficará retido.

5.7, No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre ã data acima

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:

EM = Encargos moÍatórios;
N = Número de dias entre a data prevista paía o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (Tx/100)

365

l= (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUtA SEXÍA . OA GARANTIA:

6.1, Os objetos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conÍorme Código de Defesa do Consumidor.

cúusurA sÉÍMA - DA FrscAUzAçÂo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado

para tanto, ao qual compêtirá velar pela perfeita execução do Íornecimento, em conformidade com o previsto no

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne O2O|2O2L, na pÍoposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7,2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. e, na sua ocorrência, 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 sup.essões que se

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % {vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

deste Contrato.

7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúusurA o[AvA - oBRIGAçÕES DA CONTRATANTE - lncumbe ao CONTRÂTANTE:

8.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar as notas fiscaisfaturas a efetiva prestação

I
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do objeto, atraves de servidor designado pelo CONTRATANTE;

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sançôes administrativas reEUlamentares e contrâtuais.

8.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA quai5quer irregularidades encontradas no veículo adquirido

8.5 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos objetos(s) impÍóprios para uso;

8.6 - Fiscalizar a execução do contrato atrêvés de 5eÍvidores designados pela Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari,
o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

CúUSUtA NONA - OBRIGÂçÕES DA CONTRATADA - INCUMbE à CONTRATADA:

9.1 Entregar o objeto de acordo com as especificações e condiçôes constantes no Termo de Referência, correndo por
contã da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento, em perfeito estado de uso, sem marcas, ou quaisquer outros problemas físicos.

9.2. Executar, durante a vigência do Contrato a troca dos objetos que se revelarem defeituosos independentemente
de causa, época ou do tipo de defeito, exceto nos casos em que, comprovadamente pela Contratada, a causa do
defeito é devida à negligência ou mau uso por parte de servador do CONTRÂTANTE, que, no caso, deverá notificar o
CONTRATANÍE, incluindo proposta comercial para a execução do serviço;

9.3 - DisponibilizaÍ, por ocasião da assinatura do Contrato, a indicação da empresa de Assistência Tecnica
especializada, local, contemplando nome, endereço e telefones (fixos e móveis);

9.4 - Manter, durante a execução do Contrêto, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados;
treinados e qualificados pâra prestação dos serviços;

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

9.5 - Emitir fatura no valor pactuado no Contrato, apresentando-a ao CONTRAÍANTE parê ateste e pagamento;

9.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.8 - Não transferir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contrato, sem previa anuência do
CONTRATANTE.

9.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos objetos,
tais comor salários; seguÍos de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-

transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.10 - Substituir no período de até 30 (trinta) dias, os objetos que apresentarem defeitos de fabricação. Tais

substituições serão realizadas sem qualquer ônu5 para a sEMAP/PMUi

9.11 - Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art.65,
§ 1", da Lei n" 8.656/93;

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

n'8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público.

cúUsUI.A DÉcIMA - DA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA:

10.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Trurismodo exercício de 2021,

ÓRGÃo/UG AçÃO ELEMENTO FONTE

17000 sEL 27.472.0023-2057 33.90.30.00.00 0010000

cúUSUTA DÉcIMA PRIMEIRA. DO PREçO

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

lnstrumento será de RS 228.618,90 (Duzentos e vintê e oito mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centevos),

sendo fixo e irreajustável.
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t

,qflg
.4§

_.llàt'
,,-.§9,,

ESTADo Do AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LÂRANJAL DO JARI

SEcRETARIA MUNtctpaL oE AoMtN|STRAçÁo E PLANEJAMENTo
oEp^RTAitENTo DE coNrRAÍos E coNvÊNrcs

í5
\ü/

, 15 de junho de 2021

CúUSUTA DÉcIMA sEGUNDA . DAs PENAI.IDADES:
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 0s (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art. 87, lV da Lei ne
8.666/93, no que couber, gaíantido o direito prévio da ampla defesa, ã licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fi2er declaração falsa;

d) enseiar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g)comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei
Federal ns 8.656/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de O,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)dias corridos, uma vez comunicada oficiãlmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oÍiciali

cúusuLA DÉcrMA TERcEtRA - DA REsctsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8,666/93, e

nas formas previstas no ert. 79 da mesma Lei.

cúusuLA oÉcrMA quaRTA - Do FoRo E DA puBucaçÃo:

14.1 - As questões decorÍentes da execução deste lns_ mento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadua Foro da comarca de Larânjal do Jati/AP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente

8.666/93.
ntrato o iário Oficial da União, conforme determina a Lei ne

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pa ado, lavrou esente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que surtam um 5ó efeito, às q o assinadas pelos representantes das partes,

u
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ãranjal do lari
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

OEPARTAUENTO OE COI{TRÂTOS E COI{VÊNIOS

aNEXO I DO CONTRATO 020/2021 - SEMED/PMU

01 Bolsa de lo

02 Bolsa ârâ mâssâ 5ta

03 Bolsa para carre r bolas/sacolão

Und 04 Realtex Rs 12s,00 Rs s00,00
Und 02

Und L2

R5 446,40
zona Livre RS 87,80 Rs 1.0s3,60
Pangue RS 20,00

Finra Rs 223,20

04 Bolsa porta chuteira com ziper Unq 300

VALOR TOTAL DO I.OTE 03

Rs 6.000,00
Rs 8.000,00

ITEM ESPECIFICAçÃO/ LOTE1)7- Can+iras
Caneleira infantilU1

02 caneleira adulta
03 Caneleira de boxe infantil

o2
Meia cano médio infantil numeração 32 a37 lkil c/ 04
pares)

03 Camisa teÍmica adulto (

04 camisa termica infantil (pp à g)

05 Shorte termico adulto (p,m,

06 Shorte termico infantil (p,m,

o-l
logo de colete adulto (com 12 unidade) dupla face

com cores variadas com tecido tecnol ia dri'fit

08
Coletes infantis jogo com 18 unidades com cores

variadas tecnolo ia dri-fit

09

]ogo de camisa completo infantil (camisas, shorts e

meião) com 18 unidades de jogador de linha 02

unidades de goleiro com cores variadas tecnologia
dri-Íit
iogo de camisa completo (camisas, shorts e meião)

com 18 unidades de jogador de linha, 02 unidades de

leiro com cores variadas tecnol ia dri-fit
Coletes adulto, jogo com 18 unidades cores variadês

UND qTD MARCA V. UNIT.

Par

Par

Realtel
Kanxa

Knockout

R5 16,00

Rs 16,00

Rs 94,33Par

Par 30 Knockout RS 110,00

kit 2O0 Kanxa

v. rqÍ4!
!5 !92o,oo
Rt 1s20,qg
Rs 2.829,90
R5 3.300,00

Rs 32,00 Rs 5.400,00

Rs 40,00 Rs 1.440,00

Rs 38,00 Rs 1.368,00
Rs 37,00 Rs 1.776,00

Rs 3s,00 Rs 1.680,00

Rs 79s,00

120
't20

30
+

04 Caneleira de boxe adulto
VALOR TOTAL DO tOÍE 07 R$ 9.969,90

ITEM ESPECIFICÂçÃO/ LOTE 08 - Vestuários Esportivos UND qTD MARCA V. UNIT. V. TOTAT

Rs 80,00 Rs 16.000,00

10

und. 48 Kanxa

)g 2 Kompacta RS 397,50

iE 24

kit 2Oo l(ãnxa

und. 36 Kanxa

und. 36 Kanxa

und. 48 Kanxa

l8 36

und. 40
und. 40

Kanxa RS 1.224,00 Rs 44.064,00

Torah RS 240,00 R5 9.600,00
R$ 1s0.999,00

20 Kompacta RS 215,00 R5 4.300,00

Kanxa RS 959,00 Rs 23.016,00

11
com tecido tecnolo a dri-Íit

14 Kimono adulto p

15 Kimono adulto m

76 Kimono adulto
17 Kimono adulto

12 Kompacta RS 260,00 Rs 3.120,00

Rs 108,00 Rs 4.320,00

und. 40 Torah Rs 108,00 Rs 4.320,00

und. 40 Torah RS 240,00 Rs 9.600,00

und. 40 Torah Rs 240,00 Rs 9.600,00

Torah RS 240,00 Rs 9.600,00

VATOR TOTAL DO IOTE 08

§Ei/!Ap

ITEM ESPECItICAçÃO/ IOTE 03- Eolsas Esportivas UND QTD MARCA V. UNIÍ. V. TOTAL

ITEM ESPECIFI

01 Band em infantil
02 Band em adulta

03 Protetor bocal infantil

LOTE 09- Material Esportivo Diversos UND QÍD MARCA V. UNIT.

und

par

par

30

30

30

Vollo
Vollo

Vollo

Rs 3s,00 R5 1.0s0,00

Rs 3s,00 Rs 1.oso,oo

Vollo Rs 18,00 Rs s40,00und. 30

04 Protetor bocal adulto
05 saco de box 70.0 cm und. 3 Knockout RS 180,00

Rs 18,00 Rs s40,00
Rs 540,00

06 Saco de box 1.20 cm

Oi Prancheta tatica m netica de futebolde camPo

und. 2 (nockout RS 320,00 R5 640,00
Rs 354,00

Rs 3s4,00
und 2 ZoraLwrc RS 177,00

und. 2 Zona Livre RS 177,0008 Prancheta tatica m
09 Touca de nataçâo

netica de futsal
u nd. 12 Hamer Head RS 19,00 Rs 228.00

01
Meia cano médio adulto numeração 38 a 44 (kit c/ 10

72 Kimono infantil de 9 a 12 anos und. 40 Torah

13 Kimono infantil de 13 ê 16 anos

V. TOTAL
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Vollo Rs 4s 00 Rs s40,00
Knockout Rs 21s,00 Rs 1.290,00

Vollo RS 292,00 Rs 1.450,005

10 Cronometro
11 arador de chute rofissional pêra box

12 Kit de barreiras de salto ajustavel com 5 unidades
13 Luvas de boxe bate saco infantil
14 Luvas de boxe bate saco adulto
15 Luva aparador manopla
15 Garrafa squeeze com material lastico 500m1

77 Garrafa squeeze termica de a 600 ml
18 Garrafa termica com torneira 9litros
19 Garrafa termica com torneira 12 litros
20 o de bâmbole com 20 unidades
21 Raquete de tenis de mesa emborrachada
22 Cones pequenos 24 centimetos cgres variadas

23 Cones grandes 50 centimetros cores variadas

24 Kit de cone chines com 20 unidades
25 Corda narval 5 metros

26 Corda naval 7 metros

27 cordas de saltitar
Cinto de t o

29 Fãixã dê ce itão

30 Mesa de tenis de mesa 74x1,52 metros

37 de domino

32 Tabulerio de dama

33) de xadrez

Mini trave infantil com rede confeccionada em aço

medindo 60cm de altura x90 cm de comprimeto
Trave de futebol de campo oficial rodas para

treinamento confeccionado em tudo de aço carbono
4" pintura elestrostatica, esamalte sintetico medindo

7.32x2.44 metros

px 30 Knockout RS 161,00

und. 4 Knockout
und. '120 Realtek R5 26,00
und. 24 Realtek RS 39,00

und. 12

und. 6

JC

p 30 Knockout

und

Rs 103,00 Rs 3.090,00
Rs 4.830,00

Rs 1s6,00 Rs 624,00

Rs 3.120,00
Rs 936,00

Rs 165,00 Rs 990,00
R5 1.140,00
R5 2.760,00

Vollo Rs 34,50 Rs 828,00
Rs 2ss,00

und. 6 Coleman

und. 6 Coleman RS 190,00

)E 12 Fisic Form RS 230,00

und. 24

ue R5 8,50
und. 30 Fisic Form RS 22,00

und. 2 Zona Livre RS 235,00

und. 24 Fisic Form RS 12,00

und. 24 Pangue RS 217,00
10 Zona Livre RS 13,00

und. 30 Pan

Rs 660,00

JC 2 Pena Rs 18s,00 R5 2.220,00
Rs 470,00

und. 4 Zona Livre R5 2so,oo Rs 1.000,00
Rs 288,00

Rs s.208,00

und Rs 130,00

und. 4 K opf Rs 1.198,00 Rs 4.792,00

34

12 Pangue RS 13,00 Rs 1s6,00
Rs 120,00und. 12 Pangue RS 10,00

!nd. 2 PistaeCam

und. 12 Pan e Rs 25,00 Rs 300,00

und. 6 Mater Rede RS 427,00 R5 2.562,00

par 1 Mater Rede Rs13.585,00 Rs 13.s8s,00

Rs 500,00 Rs 1.000,00

Rs 59.650,00
36 Barreira de falta individual 180 x 0,50cm

o Ja

NTE

FREIRE E LIM Assinado de forma digital por FREIRE

E LIMA LTDA:38202471 0001 55

LTDA:38202 7 1 0001 55 oados: zozt.o6.15 15:08rr2 -03'00'

Brenda FreiÍe dos santos
RG ne 107828

CPF ne Oll.47 3.322-82
FREIRE & TIMA LTDA

cNPJ: 38.202.47110001'55
CONTRATADA

VATOR ÍOÍ DO LOTE 09

Valor Global dos lotes: (Duzentos e vinte e mil, seiscentos e dezoito reais e
R5 228.618,90

noventa centavos)

ran

.ft
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