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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL OE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAÍtíENTO
OEPARTAMENÍO OE CONTRÂTOS E CONVÊNIOS

CONTRATO N9 024/2021.PMU

CONTRATO DE AqUISIçÃO DE

MATERIAI. ESPORTIVO QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

TARÂNJAI DO .IARI E A EMPRESA

I(RIPTON INDUSTRIA E COMERCIO -
EIRELI PARA OS FINS NELE

DECLARADOS

Pelo presente instrumento, e nos melhoíes termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNICÍP|O DE

LARANJAL DO JARI, pessoa juridical de direito publico interno, CNPJ(MF) ns 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CI-AY 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 Jari, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa XRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO -

ElREl"l com peÍsonalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne 11.669.001./0001-40, com sede na Rua

Juvenal Chaves, ne 414, Bairro Centro, Santa Cruz de Minas/Mc - CEP 36328-000, neste ato repÍesentada pelo Sr.

LEANDRO.,ULIO DA SlLvA, RG ne M8736159-SSP/MG, CPF ns 009.045.316-60, domiciliado na Rua Alexina Pinto, ns

283, Bairro /Distritor Bela Vista, Município São João Del Rei/MG, CEP 36.301-034, celebram o presente Contrato
mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;

Lei ns 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CTAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por obj€to aquisição de Materiais Esportivos para demanda nos eventos
esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Munacipal de Laranjal do .Jarí,

conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 020/2021-SEMAP/PMU.

CúUSUTA SEGUNDA - DA vIGÊNCIA:

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

alterações.

cúusutA TERCETRÁ - oas coNDrçÔEs DE RECEBTMENTo Do oBJETo:

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

Nota de Empenho.

3.2. Caso sejam satisfatóÍias as verificaçôes acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser

suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/fãtura realizado por servidor especialmente designado pela SEL.

3.3. Caso sejam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Íermo de Devolução, no quêl serão consignadas

todas as irregulaÍidades observadas no objeto entregue em relação às especificações e quantidades constantes neste

termo de referencia. Nesta hipótese, todo o item objeto do termo em questão será rejeitado, devendo ser

substituído no prazo de até 30 (tÍinta) dias, quando se realizarão novamente a5 verificações constante5 do subitem.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejeitado, e5tará a

contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

3.6. À Contratada caberá sanar as irregularidãde5 apontadas no recebimento provisório e recebimento definitivo,
submetendo as etapas impugnadas ê nova verificação, Íicando sobrestado o pagamento até a execução das

correÇões necessárias, sem preju ízo da aplicação das pena lidades cabíveis. 
LEAN DRO Arsinàdo dê io,,
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAIúENTO
OEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

4.2. O localda entrega Os iten5 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 Jari), devidamente instituída para recebimento dos lotes constantes no anexo deste Termo, no

endereço: Rua Emilio Médici, S/N, Agreste - Laranjal do lari, em dias úteis, no horário de 8:30 às 17:00 horas.

CúUsUtA qUINTA: DAS cONDIçÕES DE PAGAMENTo:

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

5.2. As notas fiscais que apresentarem incoÍreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorÍerá em
10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRAÍADA, 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 liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reaju5tamento de preços.

5.6. O pagamento se Íará 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 pagamento 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 a data acima

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

EM=lxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratóriosi
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoj

VP = Valor da pêrcela a ser paga; e

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

I = (TX/100)

36s
l= (6/100)

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUTA sExTA - DA GARANTIAI

6.1. Os objetos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme código de Defesa do Consumidor

cúusutA sÉflMA - DA FrscÁuzAçÂo Do coNTRÂTol

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado
para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne O2Ol2O27, na proposta 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 CONÍRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

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

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

cúusurA orrAvl - oBRTGAçÕEs DA coNÍRATANTE - rncumbe ao coNrRArANrt, l|l,X'§l ffi;1iã,,'
sl LVA.00904 etvÀ:00eo4'

s31660 r:;:ili,:

l= 0,00016438
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EsrADo Do AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÂRANJAL DO JARI
SEcRETARTa MUNrctpAL DE ADM|NISTRAçÃo E pLANEJAiTENTo

oEpaRÍaMENTo DE coNTRATos E coNvÊNlos

8.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestaÍ as notas fiscais/faturas a efetiva prestação

do objeto, através de servidor desi8nado pelo CONTRAÍAÍ{ÍE,

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATAoA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sançôes administrativas regulamentares e contratuais.

8.4 - Notificar, por escrito, a CONÍRATADA quaisquer irregularidades encontradas no veículo adquirido.

8.5 - Notificar a CONTRATADA, fixandolhe prazo para substituição dos objetos(s) impróprios para usoj

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

cúusutA NoNA - oBRtGAçÔES DA CONTRÂTADA - tncumbe à CONTRÂTADA:

9.1 Entregar o objeto de acordo com as especificaçôes e condições constantes no Termo de Referência, correndo por
conta da CONTRÂTADA 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 deÍeito, exceto nos casos em que, comprovadamente pela Contratada, a causa do
defeito é devida à negligência ou mau uso por parte de servidor do CONTRATANTE, que, no caso, deverá notificar o

CONTRATANTE, incluindo proposta comercial para a execução do serviço;

9.3 - Dasponlbilizar, 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 Contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados;
treinados e qualiÍicados para prestação dos serviço5;

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

9.6 - Emitir fatura no valor pactuado no Contrato, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pêSamento;

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

condições de habilitação e qualificação exiBidas para ê contratação.

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

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 contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-

transporte; e outras que porventura venham a ser criada5 e exigidas pelo Governo;

9.10 - Substituir no período de até 30 (trinta) dias, os objetos que apresentarem defeitos de fabricação. Íais
substituições serão reêlizadâs sem qualquer ônus para a sEMAP/PMLJ;

9.11 - Aceitat nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos teÍmos do art. 65,

§ 1", da tei n" 8,66893j

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

n" 8.07qDol que sejam compativeis com o regime de Direito Público.

cúUsULA DÉcIMA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA:

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

Ambiente e TÍurismodo exercício de 2021.

óRGÃo/uG AçÃO EI.EMENTO FONTE

17000-sEL 27 .A72.OO23-2057 33.90.30.00.00 0010000

cúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREçO

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

lnstrumento será de R§ 10.450,00 (Dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo fixo e irreajustável. LEANono
]ULIO DA

r:ltl2
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECREÍARIA MUNICIPAL OÉ AOMINISTRAçÂO E PLANEJAfiENTO

DEPÂRÍAMEXTO DE COI{TRATOS E CONVÊNIOS

cúUsUtA DÉOMA S€GUNDA - DAS PENALIDADES:

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

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exiSida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

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

e) não mantiver a proposta, in.iustificadamentej

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

Fêderal n9 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b)- multa de o,2% lzerc vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de Íãto 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 oficialmente;

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 (quinzeldias corridos, contado da comunicação oficial;

cúusuLA DÉctMA TERcEtRA - DA REsctsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8,665/93, e

nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

cúusutA DÉctMA qUARTA - Do FoRo E DÂ pu8ucAçÃo:

14.1 - As questôes decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processâdas e julgadas na lustiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do .Jari/AP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja

L4.2 - Seá publicado o extrato do present

8.666193.
contrato no Diário Oficial da União, conforme determina a Lei ns

14.3 - PaÍa firmeza e validade do que foi uado, lavro o resente Contrato em 02 (duas) viâs de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às uat5, assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas t

e

e

ri-AP, 15 de junho de 2021

P njal do lari
TE

LEANDRO LIO DA Ârsinado dê ío,mà d.gnd poí
lutlo OA SILVA:0090451I660

SILVA:00 531 660 Dadoi: 2021 06.15 l5:29:25 030o

Leandro Julio da Silva
ne M8736159-SSP/MG

PF ne 009.045.316-60
KRIPÍON INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

CNPJ: 11.669.001/0001-40
CONTRATADA

CPF 0t5ê6t493a64
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECREÍARIA MUNICIPAL OE AOMINISTRAçÀO E PLANEJAMENTO
DÊPARÍÂMENÍO DE COTiTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO r DO CONTRATO 020/2021 - SEMED/PMU

01 Bola de futebol de campo ofical, tecnologia termotec Und 60 Dalebol Rs s3,00 Rs 3.180,00

02 Bola de futsal oficial, tecnol ia termotec Rs 2.080,00

Rs 41,s0 R5 156,00

@

03 Bola de ba uete
04 Bolã dê handêboll

05 Bola de futsal infantiltermotec
06 Bola de tenis de mesa

O'l Bola de voley de quadra ne 8.0
eso ara treinos 1k

e50 ara treinos 2k

10 Bola de eso ara treinos 3k

11 Bola de voley

ITEM ESPECTFTCAçÃO/ LOÍE 02

Und 40 Dalebol RS 52,00

Pêr 04 Kri n

Und 24 Dalebol RS 40,00

Und 12 Dalebol RS 52,00

Rs 960,00
Rs 624,00

Rs s,00 Rs 20,00

Rs 240,00

R5 540,00

R5 600,00

Rs 330,00

Rs 40,00 Rs 160,00

Rs 8.900,00

Par 04 Vollo

Und 05 Dalebol RS 40,00

72 Dalebol RS 45,00

Und 72 Dalebol RS 50,00

Und 05 Dalebol RS 55,00

lg

UND QID

04 Dalebol

VALOR TOTAL DO IOTE O1

MARCA/
MODEIO

V. UNIT. V. TOTAL

01 Rede de voley de quadra fio 4 mmm Par

Par

Und

04

04

02

Pangue

Pangué

Pan ue

Rs 13s,00
Rs 215,00

Rs 1s,oo

Rs 540,00
Rs 860,00
Rs 30,00

Rs 120,00

Rs 1.s50,00

Rs 10.4s0,00

02 Rede de futsalfio 4mm
03 Rede do aro de basquete

cinquenta reais)

al do Jari

coN TANTE

Leandro Julio da silva
RG ne M8736159-SSP/MG

CPÊ ne 009.045.316'60
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO - EIREI,I

cNPJ: 11.669.001/0001-40
CONTRATADA

Assinôdo deforma diqitàl

LEANDRO JULIO DA por LEANDRo luLlo DÂ

SILVA:009045.11ó60
SILVA:0090453 1 660 Dados: 2o2l.06.r 5

I5:29:44 -01'00

V. UNIT. V. TOTATESPECTFTCAçÃO/ LOrE 01 QTD
MARCA/
MODELO

ITEM

Rs 1o,ooUnd L2 Pan ue

VALOR/ AL DO

Valor Global dos lotes: (Dez mif

'',"'Ír ü'
'§Ef.,.'- .

08 Bola de

09 Bola de

qe ajqil

04 Rede de tenis de mesa

)

UND

02


