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ESTADo Dc AsApÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÂNJAL DO JARt

SECRETARIA i,IUNICIPAL DE ADI'INITiTRAÇÃO E PLANEJAi'ENTO
DEPÂRÍA ENTo DE coNTRATos E coNvÊNIoS

CONTRATO N9 0261 2D27.PMU

conTRÁTo irÊ AqürsiçÂo DE

MATERIAT ESPORTIVO QUE ENTRE

si aaLÊBRAiú o MuÍ{ieífto DE

IARANJAI DO JARI E A EMPRESA

K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS ÉIREL|

PARA OS FINS NETE DECTARADOS

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado fUUltCíptO Og
LARANJAI DO lARl, pessoa juridical de direito publico interno, CNPJ (MF) ne 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY 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 denominêdo
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRAÍADA, a empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI com
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n-o 79.444.65L/@07-07, com sede nê Rua 8olívia, ns 255,
Bairro Cidade Nova, lvoti/Rs - CEP 93900-000, neste ato representado pela Sra. KARIN CRISTIANI STAUDT, RG ne

4076378837-5JS, CPF ne 000.893.930-65, domiciliada em lvoti/Rs, celebram o presente Contrato mediante as

seguintes Cláusulas e condiçôes, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO tEGAt:
Constituiçâo Federal;
Lein-'4.320, de 17 de março de 1964i
Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;

Lei ns 10.520, de 17 de iulho de 2002;

Decreto ns 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CIAUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO:

i.i. C pÍesente contiato tem poÍ objeto âqüisição de iúatêiiâÉ EsFoÍtivos para demanda nos evêntos
esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeiturâ Municipal de Laranjal do Jarí,

c\Jrrrull rlÉ ue5Lr rtu rlu rrr lcÀo i uu eurLdl uu r rcBdo LlelÍ ol llLU ozvl zozL-JLttlAr I Ylvtú.

CLÂU5UiÂ SEGUtüDÂ - DÂ VIGEitiCIÂ.

2.1. O Dresente Contrato terá suã 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 ne 8.666/93 e

a!tcraçõcs.

cúusutÂTERcEtRÂ - DAs coNDtçÕEg DE RECEBtMENTo Do oBrETo;

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 sâtisfâtóíias as veíificações acima, lavrar se-á um Termo de Recebimefito Defiftitivo, que poderá ser

suprido pelo ateste no verso dê nota fiscaUfatura realizado por servidor êspecialmente designado pela SEL.

3.3. Caso sejam insatisfatórias as verificâções acima, lavrar-se-á um Termo de Devolução, no quãl serão consignadas

todas as irregularidades observadas no objeto entregue em Íelação às especificações e quântidades constantes neste

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

substituído no prãzo de até 30 (trinta) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes do 5ubitem.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou c;rso o novo item tãmbém seja rejeitado, estará a

contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à apiicação das sânçóes previstas,

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

correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CTÁUSULÂ qUARTA: DO PRAZO E DO LOEAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entregâ dos objetos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados ã partir da data do
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ESTADo Do AMAPÁ

PREFE]TURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
sÊcRETÂRIa rruNtctpAL DE ADt tNtSTRAçÂo E pLANEJATTENTo

oEpaRÍÂIEltTo DE colTRÂros E coitvÊrtos

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 Laranlal do Jan/PMU), acompanhado por servidor do setor têcnico (Secretaria de Espone e Lazer do Munrcrpro
de Laran.jal do Jari), devidamente instituída para recebimento dos lotes constantes no anexo deste Termo, na
endereço: Rua Emilio Medici, slN, Agreste - Laranjal do Jari, em dias úteis, no horário de 8:30 as l7:OO horas.

cúusuu qutitÍA: DÂs coNDrçÕEs DE pÂGAMCt{To;

5.1. O pagamento se!'á efetuado em até 30 (trinta) dias, ccntados Ca apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do obieto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATAOA e seu vencimento ocorrerá em
10 (dez) dias úteis após a data de sua aprêsêntação válida.

5.3. O pagamento será Íeito mediante cÍédito aberto em conta correntê em nome da CONTRATADA, no Banco
indicâdo pêla mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na notâ fiscelfatuía o nome do Banco e os números da agência e da contâ-
corrente para eÍetivação 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 reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediãnte a apÍesentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de
Seguridade Social/INSS e Fundo dê GaÍantia por Tempo de Serviço/FGÍS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADÂ não tenha concorrido de alguma formâ
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRÂTANTE, entíe a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da paÍcela, será mediante a aplicação da seSuinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Númêro de dias entre a data prevista para o pagamênto e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = fndice de atualização financeira = 0,00016418, assim apuÍado:

t=(fl/100) i=rcÁ99) i=0,00016438
36s 365

ÍX = Percentualda taxa anual= 6%

CúUSUIÁ SEXÍA - DA GARANTIA:

6.1. Os objetos dêverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme Código de Defesa do Consumidor.

cúusulÂ sÉnMA - DA F6cÂuzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A Íiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado
para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exe€ução do Íornecimento, em conformidade com o previsto no
Anexo ldo Editaldo Pregão Eletrônico n9 020/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a Íêsponsabilidade da

CONiRATADÀ, inclusive perante terceiros, por quaisqueÍ irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ê prepostos,

7.3. A coNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se :rÀuôr,*"er'6
fi?erem necessárias ao objeto do presentê Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do velor ini.ial âtúãlizado ?Íf.l:]S '
deste Contrato.

/.4. É tacultada a supressão além do limite estabelecido no item anterioÍ, mediante acordo entre as partes.
ryonrlot mm!,

cúusutA otTÂvA - oBRIGAçÕES DA COÍ{TRÂTANTE - lncumbe ao COI{TRATANTE: "'*'."' Fx;._
8.1 - Acompanhâr e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestaÍ as notas fiscais/Íatu.ês a efetiva prestação

KARIN

íAUDÍ:00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SEGRETARta MUNtctpAL DE AoMtNtsrRAÇÃo E pLANEJAMENTo

DEpÂRÍÂtrEt{Ío DE cotarRATos E coilvÊiltos

do objeto, através de servidor designado pelo CONTRATANTE;

8.2 - Éfetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas Íegulamêntares e contratuais.

8,4 - Notificar, por escrito, a cONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no veiculo adquirido

I 5 - Notificar a CONTRATADA, firando-lhe prazo para substituição dos obietos(s) impróprios para uso;

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

cúusutA NoNA - oBRtGAçõES DA COi{TRATAOA - tncumbe à CONTRATADA:

9.1 Entregar o obieto de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência, correndo por
conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transpofte, tributos, encaÍgos tíabalhistas e previdenciírios
decorrentes do fornecimento, em perfeito estâdo de uso, sem marcas, ou quaisquer outros problemas físicos.

9.2. Executar, durante a vigência do Contrato a Úoca 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 servidor do CONTRATANTE, que, no caso, deverá notificar o

CONÍRATANTE, incluindo proposta cômercial para a execução do serviço;

9.3 - Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, a indicação da empresa de Assistência Técnica
especializacia, locâi, co teÍnplando noÍfle, endereço e teleÍones iiixos e rnóveis);

9.4 - Manter, durante a execuÇão do Contrato, equipe técnica comoosta por profissionais devidamente habilitados;
treinados e qualificados para prestação dos serviços;

9.5 - Atender pÍontamenre as orrentaçôes e exigências, do fiscal do Contrato, rnerentes à execuçào do ob,ero;

9.6 - Emitir fatura no valor pactuado no Contrato, ãpresentando-a ao COÍi|TRATÂNTE para ateste e pagamento;

9,7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçôes de habilitação e qualiÍicação exigidas para a contratação.

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

9.9. Responder, em reiação aos seus empregacios, por todas as ciespesas decorrentes cio fornecimento cios objetos,
tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuiçõesj indenizaçôes; vales-refeição; vales-
transporre; e outras que porventura venham a ser criacjas e exigicias peio Governo;

9.10 - Substituir no oeríodo dê até 30 (trinta) dias, ôs objetos que apresentarem defeitos dê febricação. Tais

substituiçôes serão realizadas sem qualquer ônus para a SEMAP/PMU;

9.11- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscrmos ou supressões que se fizerem, nos termos do art.55,
§ 1', da tei n'8.65qP3;

9.12 - cumprií com outras obrigaçôes decorrentes de aplicação do Código de Proteção e Defesâ do consumidor (Lei
ã'e ô71/bnt ^"ô.ái,m.^m6âtÂ,Âi<.^m ^ radimâ .lô ni.aitô pí'hli.^

cúUsULA DÉCIMA DA DOTÂçÃO ORçAME}TÁRIA:

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

17000-sEL 27.A72.OO23-2057 0010000

CúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA. DO PRÊçO

11.1 - O preço a ser efetivamente pago pelo fornecimento do5 materiasi constante da cláusula Primeira do presente

instrumento será de RS bz.4oE,0o isessenta e dois mai, quatrocentos e oito reais), sendo fixo e irrearustávei.

Àsmâdô dc lôm. daqnd íEí (
cúusulA DÉcrMA 5EGUNDA - DAs PENALTDADE5: I'qllftisl!111,\i :;{^""i,li"T" "" ''',* 1-i.119',,stallDt.oooagls ESPoRnvos

9EIYI AP

3066 FtRFt t:19444651mO107 Drd61202r G l713 rli25

33.90.30.00.00
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K 5 ARTIGOS Asinad.Rde ímà d's,ral

ESPORTIVOS isponnvos

ETRELT:1 e4446s1 oo ffill#f;llj?111 *0107 33'oo,

K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRETI

CNPJ; 19.1144.651/0001-07
CONTRATADA

t

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municíoios. pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
preiuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demâis cominaçôes referidas no Art.87, lV da Lei ng

8.566/93, no quê coub€r, BaÍantido o dirêito prévio da ampla defesa. a licitante quê:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prãzo detêrminâdo, não retirar a Notâ de Êmoenho;

c) apresentar documento falso ou fizer declarâção Íalsa;

d) ensêjar o retardâmento da execução do objeto deste TerrÍro;

e) não mantiver a proposta, in.iustificâdamentê;

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

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanÉc de que trata o subitern anterior poderé ser aplicadâ juntsmente com as multa5 píevi5ta5 na lei
Fêderal ne 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) multa de O,2Yo {zero vírguia dois poí cento) por dia de atraso e por ocorrêÍicia de fato em desacoído cor o
proposto e o estâbelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total dâ nota de empenho,
recolhida no prazo máximo de 15 (quirrze)dias corridos, uma vez comunicêda oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no câso de inexecução totâl do obieto contratado,
Íecolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiãl;

CúUSUTA DÉCIMA TERCEIRA - DA REscIsÃO;

13.1 - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencêdos nos aÊigos 77 ê 73 da Lêi no 8.666/93, e

nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

cúUsUTA DÉCIMA QUARTA . DO FORO E DA PUEIICAçÂO:

14.1- As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possãm ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranial do JarilAP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seia.

14.2 - Será pubiicacio o exrrato do presente co no iário Oficiai cia iJnião, conÍorme determina a Lei nn

8.666/93.

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

forma, para que surtam um só efeito, às q is. d

CONTRATANTE e CONTRAÍADA, e pelas t un

, 15 de junho de 2021.

ra nla I cio arlf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRÊTARIA MUNICIPAL DE ADi'INISTRACÀO E PLANEJAMENTO

DEPARTA ENTo DE coNTRÂTGs E coNvÊNIoS

assinadas pelos representântes dãs partes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
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ANEXO r DO CONTRATO 020/2021 - SEMED/PMU

ITEM EsPEclFlcAÇÃo/ toTE 04- Material Ârbitragem QTD MARCA V. UNIT.

Jogo de material para arbritregem completo
(camisa,short e meião) cores variadas tecnologia dri-

I fit
)P 12

Testemunha 01:

Testemunha 02:

01

o)

04

to oficial de material plástico com coÍdão

Jogo de cartões com 3 unidades (veÍrnelho, amarelo e

azul)

de bandeirinhas de futebol

V. ÍOÍAL

P( Rs 1s0.00 Rs 1.800.00

tJnd 12 Nêlco Rs 9,oO Rs'r08,oo
Rs 90,00

UND

08

Plâca eletrônica de subsl.il.uição

PlacaÍ eletrônico

lre 4

I und. l2l

Poker Rs 1s,00 RS 50,00

Rs 1.098,00
Kieí rí) 1,IOU

ML Rs 1.500,00 RS3 00q,09

03 Bomba de inflaÍ bolas Und 6 Poker Rs 1s,00

Placar de mesa und Hyper2 Rs s49,0006

VALOR IU I AL DU LUI E O4

LOTE 05- Caneleiras

Rs /.50a,tru

ITEM

02t

ESPECTH

r65cm
UND

und.

qTD

100

MARCA

Vitória
100 vitória

03 trofeu 39 luga r30cm
und

und 100 Vitória
04
05

06

medalhas 1e I

medalhas 2s I

medalhas 3e lugar kit com 10 unidâdês
ar kit com 10 unidades
ar kit com 10 unidades

VAI OR

kit 600 vitória Rs 20,90 Rs 12.540,00
kit 600 VitóÍia Rs 20,80 Rs 12.480,00

Rs 12.480,00
Rs 54.900,m

nla !ati
co TANTE

KARIN RISTIANI

STAU

066
:00089393 iraulTúrrrse3eroóó

Oàdo' 2021 .0ó.17 1 338:37
{3 00

Karin CristianiStaudt
RG ne 4076378837-SJS

CPF ne 00O.893.93G66

K 3 AfiX6O5 ÁÍm.dô ú. Íó'mJ ú eráip., {5
EsPoRÍrvos âXltr;.111#"%,
ElREUl94,1465l0m107 D.do: ?02106 r7 rrx rr 'o1!o

K. S. ÂRNGOS ESPORÍIVOS EIRELI

CNPJ: 19 444.651/0001-07
CONTRATADA

600 Vitória Rs 20,80
LDO 5

Valor Global dos lotes: (Sessenta e dois mil uatrocento Rs 62.408,00

,lE I
rE.

cRtSnÂNr

-t/. uNtT.

!L82,00
I E§ fa'oo

R5 34,00

V. TOTAL

Rs 8.2qq!o
Rs s.800,00
Rs 3.400,00

I

krt

re oito reais)


