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CONTRATO Ne 150302202/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021

FOLHA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do(a) Secretaria Municipal de Educação, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, na cidade de São João dos Patos/Estado,
inscntQ(a) no CNPJ sob o ns 31.3.42.177/0001-08, neste ata representada pela Secretária Municipal de Educação, Sr^ Marianna
Lyrada Rocha Santos, portadora do CPFns 986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE, e o{a) LAR PARATY LTDA,
inscrito{a) no CNPJ/MF sob o ns 02.131.413/0001-30, sediado(a) Praça Pr. Sebastião Martins, ns 290, CEP.: 64.800-000,
centro, Floriano/PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. DjalmaSoares Lima,portador CPF
ns 130.361.493-68, tendo'em vista o què consta no Processo Administrativo ns 0707008/2021J e em observância às
disposições da Lei n^ 8.656, de 21 de junhO de 1993, da Lei 10.520; de 17 de julho de 2002 e na Lei ns 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n® 17/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- , ! • •!
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

o objeto do presente termo de Contrato é a aquisição dè-materiais-e.artigos esportÍv6s;para atender as necessidades das
— - estabelecidos nodiversas secretarias do Municípiojlè.SãoJòãó/dos Patos/MA, conformé-especifícáçõesjé quantitativos
Termo de Referência, aWxò do Édital.-'t^\\'';^ _A _ r^i fl //T i

i 7 !Este Termo de Contrato vincula-se aovEdital do'.'Prègão Eletrôniçò, identificad^no preâmbulo e f
independentementedétranscrição. i \ ,\\\'vA

Descrição do objeto;
inr

.Jr'í
TAfll

à proposta vencedora,

7

. /iTÁiw \N/7 a-;// ////_.. i
N® 1 DESCklÇÃÓA\V-^\\... UNÒ) ' / W.'.L-Qip.y fi,)/] UNIT ! V. TOTAL

2 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO" 1A'T-. UND' 7R$ 81,00 i RS 4.050,00
3 BOU DE FUTEBOL MIRIM .ÚND- rT^ió^' _R$ 50,00 : RS 500,00

4 BOLA DE HANÒEBOL MIRIM VTA? ("^77"•>^77 'ÜND- Tríp.y R$ 50,00 í RS 500,00
8 BOLA DE BEACÍi SOCCER ) .•Únd3 •òAio _ RS 100,00 i RS 1.000,00
9 BOLA DE VOLEIBOL "A/ UND; 20 R$ 125,00; RS2.500,00

10 BOLA DE VOLEIBOL MIRIM UND. 10 RS 80,00 / RS 800,00
11 BOLA DE QUEirÍ4ADA UND 25 R$ 35,00 / RS875,00

12 BOMBA PARA ENCHER BOLA UND 15 R$ 25,00' RS 375,00
13 COLETES PARA'FUTEBOL-DE GAMPO EFUtSAL- -KIT-" .^30.— RS'12Õ,00 RS 3.600,00
14 CRONOMETRO UND 25 RS30,00 RS750,00
15 DOMINÓ UND 15 RS 32,00 RS480,00

16
EQÜtPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS)
INFANTO MASCULINO

KIT 10 RS 350,00 RS 3.500,00

17
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS)
INFANTO FEMININO

KIT 10 RS350,00 RS 3.500,00

18
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS)
INFANTIL MASCULINO

KIT 10 RS 390,00 RS 3.900,00
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19
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS E SHORTS)
INFANTIL FEMININO

KIT 10 R$406,00 R$ 4.060,00

iò
EQUIPAGEM COMPLETA FUTEBOL(CAMISAS E SHORTS)
INFANTO MASCULINO

KIT 10 R$390,00 RS 3.900,00

21
EQUIPAGEM PARA DUPLA DE VÔLEI DE PRAIA INFANTO

MASCUUNO
KIT 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00

22
EQUIPAGEM PARA DUPLA DE VÔLEI DE PRAIA INFANTO

FEMININO
KIT 10 R$ 27,00 RS 270,00

23 JOGO DE DAMA UND 30 RS20,00 RS600,00

26 MESA DE PINGPONG UND 4 R$ 859,00 RS3.436,00

27 MEDALHAS DE OURO'''' UND 250 R$4,00 í RS 1.000,00

28 MEDALHAS DE PRATA UND 250 RS 3,60 RS 900,00

29 MEDALHAS DE BRONZE UND 250 R$ 3,00 í RS 750,00

30 PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO UND 4 R$249,00 ! RS 996,00

32 PARES DE REDE DE FUTSAL )UNp 4 R$ 199;00 ' RS 796,00

41 REDES DETENIS DE MESA lUND"^ } ^-8 RS 115,00 j RS 920,00

42 RELOGIOS DE XADREZ f 'UND' 7^^-25 -yyRS 100,00 i RS 2.500,00

43 RAQUETES DE PIN6 P0N6('r'V^>Vv;, '̂f'" ' "'j UND 7-A'̂ RS35,50 ; RS 710,00

45 TROFÉUS 19 LUGAR _/ ~jj i '.UND 60,//' //•'-"rS Í60,00 ; RS 9.600,00

46 TROFÉUS 29 LUpAR j / . J, —Jfj ,'pND 6Ò. 7/ 11 R$ 170,00 1 R$ 10.200,00
47 TROFÉUS 39 LÜ^GAR /'V | urÜD. \v ,t, R$140,00 1 RS 8.400,00

! Uf -TOTAÍr — j '• !ili ! RS80.368,00

Ul W/,--- .r'./..' lili 1
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNOA2.

3;; CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

i y i \i'í í

2.1.0 prazo de vigênciadeste Termo de Contrato é'aqueleJixado no terrnp de Referência, com íntclona data de 15/03/2022
e encerramento em 311/12/2022, prorrogável na,fôrma do''art^57,-§12/'da"Lerh9.-8:666, de 1993. 1

• \ j—y. ^\)y-

!•

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 80.368,00 (Oitenta mil, trezentos e sessenta e oito reais).
3.2. No valor acima estão Incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos^ encargos sociais, trabalhistas, previdenciárlos, fiscais e comerciais
incidentes,taxa dè administração,frete, seguro e outros necessários ao cumprírnentoJntegVal do objeto da contratação.

:4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PODER: 02 EXECUTIVO

ORGÃO: 12 SECRETARIA DEEDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA EDEDUCAÇÃO
12.361.0010.2054.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à DívidaAtiva da União, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data
do pagamento, desde que não haja fator Impeditivo provocado pela Contratada.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE. ..J

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo.de um.ano.contado.da.data.limite para_
a apresentação das propostas^
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação dá contratada, os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade. |
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros
doúltimo reajuste. | . _ . »
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice deTeajus_tam^p,^o.GONTRATANTE pagará àCONTRATADA aimportância
calculada pela última variação conh^Jda, liquidandpa diferença cqrrespondènte tão logoseja divulgado o índicedefinitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigadí-a apreseritar- memóri^-de cáÍculo^íeferentet^ao':réajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este'̂ ocórrer.7^ '̂-.,y^y' j '
6.6. Nas aferições finais, oíndice utilizaolp para reajuste.será,~qbrigatoriamente,'o definitivo. j
6.7. Caso o índice estabelecido para reájustamento venha ^érj^è^)kinto ou dè'qu3lquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vièraserdeterminado péla^legislaçãp éntâb,em vigor. !
6.8. Na ausência de prévisão legal quanto ao índice substituto,'as partes eíegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preçodo valorremanescente, por meio de termo aditivo: 'j '

ÍL-

7.1.

i8.

'I

Ju~
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIADE EXECUÇÃO.

. , I. . . . )
Nao havera exigencia de garantia de.execuçao para a presente contratação.-. '

1 "'A \\ VA Vi //: (.y ;
CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO:

! i
11'

/J/Á-:-

a) Oproduto deverá ser entregue de acVrdó'çpm'ã7rié^ '̂S^fetariaiMunicipal de Admliilstração. Ohorário da
entrega deve ser de acordo com o funcionarne'ntôjdas-Secretariás:;tlàs-08h'00min às IShOOmIn. O-não cumprimento das
entregas nas datas e horários determinados ocasionará ponalidadesca^veis. '•
b)Todos os materiais esportivos licitados deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social e
em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
c)No ato da entrega, os produtosque não estiverem emacordocomo especificado no editalserão devolvidos; e, as despesas
de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada; /
d) Ohorário daentrega deve serde acordo com ofuncionamento dasunidades; OShOOmin.às-láhOOmin horas.
e) Afiscalização geral e o acompanhamento serão realizadospor Servidordesignado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA.
f) Esteprocessorefere-se à aquisiçãode Material Esportivo, por meiode Processolicitatório na modalidadePregãoEletrônico
com Registra de Preços, da tipa menor Preço por item;
• O preço contido na proposta dos llcitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
®Todosos produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do
recebedor, em duas vias (umaviapara o fornecedor e um para a unidade). Os produtos devem ser conferidosde acordo com
a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser
devolvidosjuntamente com o comprovante de entrega não assinado.
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9.1. Afiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na
forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

ilO; CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE E DACONTRATADA.

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução,d_o_co,ntratp;.
b) permitir o livre acesso dos.erhpregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes
aos produtosadquiridos;|
c) rejeitar, no todo ou erh parte, os produtos em desacordo com o contrato; \
d) proceder ao pagamento do contratodentrodo prazo estabelecido; - |
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecirtiento dos produtos atestados.

f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

AContratada se obrigaja:
a) manter preposto, aceito pela admini^ração da PVefeítura-Mbnicipàl de Sãó João dos Pãtos-MA,dufs
vigência da licitaçao, para represerite-lo sempre;que^for necessário; f U-' I •'
b) informar ao Chefe do Setor de Cõmpra^da Prefeitura_MunicÍpaí de São João dps^PàtbsíMA> ou ao seu substituto eventual,
quando for o caso, qualquer anormalidade dè caráter urgente e.prestar os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda aexecução do^cpntrato,/erfrcompatit)íliàade corn.as plsrígações assumidas,Uodas as condições de
habilitação equalificação exigidas na licitação; ,íj 1W"* \ I

•(C

CIAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

.i\
d) responsabilizar-se pêlos danos causadós^diretamente ã Administração oú a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na
execução do contrato, não excluindo [ou-reduzindo~essa~responsabilidader.a^fiscalização ou o[acompanhamento do
contratante; j jl.j |
e) cumprir e fazer cumprir, seus/-prepbstos^pu\ conveniados, leis,Sregij|amentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanaàas das autoridades^còrfipètêntes, pertlnentes'à matériá''objeto da contratação, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade pelas conseqüências déqualquer transgressão^e seus prépostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante^^_or^escnto/:quançlo^Veríficar quáísquer'̂ ndições inadequadas àaquisição dos
produtos ou a iminência de fatos que possamvprejudicari^perfeita;execu'çãbdõ.^òntrato; |
g) não transferir a terceiros, quer total ou;pàrcÍálmehfè,'p objet'o^a"^er\contratedo, sem a devida anuência da Prefeitura
Municipal de São João íJos Patos-MA. " 1
h) substituição de todJ equalquer material que for entregue.ímpfópríòrdãníficado, ou em desacordo com oexigido;
í) entregar os produtos nos prazos, condições e local índicado,íSujeitando-5e no que couber as Leisdo consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer
ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prépostos.

durante todo o período de

1. . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n^ 10.520, de 2002, o lícltante/adjudicatário que:

2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o Instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;

3. Apresentar documentação falsa;

4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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6. Não mantiver a proposta;

7. Cometer fraude fiscal;

8. Comportar-se de modo inídôneo;

9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo
da Administração, à miUta moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
conforme determina o art. 86, da Lei 8666/93.

10. A multa prevista neste lTEM será descontada dos créditos qué a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, iriclusive com as multas
previstas. j

í . !11. Ainexecução|total ou parcial do objeto contratado, a Adrriinístração poderá aplicar à vencedora, as seguintes
sanções administrativas, nostermos doartigo NS ST^ba LetN® 8.666/93: í

a) Advertência por escrito;

Multa administrativa com natu reza-de, perdas e danos da ordem de,ate'20%^(vjnte

ovalor total db contratò:?::r:i^i|(\\V r~|í
I íNíV l/ví.i. 'vi/..--/

b)

c)

d)

f)

e)

(virit^por cento) sobre

Suspensãoternporária de participaçãoem iícitação e impedimento de\contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO
JOÃO DOS PATOS/MA. nornrazò não suneriora02 ídoisl anos;-^ j |

\íi! i(i
Sendo que em| caso deinexecu^o total, sern j\u^fícatWaiacelta pela Adm^ daPrefeitura Municipal deSÃO
JOÃO DOS PATÓS/MA, será apli^cJoro limite máximo temporal previsto^para apenalidade 05 (cinco) anos;

I -^161 Wí; JííJ //;L, , i .
perdurarern os motivos

a própria autoridade que aplicou a
N9 10.520/02 e art. NSpenalidade, deacordo com o iriçisò iy'djò,ar€:N? 87 da Lel:NS 8.666/93,' c/cart. N2 7s da Lei

14 do Decreto;N9 3.555/00.

12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recur^;:noL,pr3zó.de:d57{clrico) días úteis,'a contar dá ciência da Intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisãó ou nesse.prazo encamirihá-lo devidaméritè ínforrriado para a apreciação
e decisão superior, dentro do mesmo prazo. , \'/ .

13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções administrativas previstas
neste edital, inclusive a reabílítação perante a Administração Pública. /

i • .X
^2: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVH do art. 78 da Leins
8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Editai;

3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II,da Lei n^ 8.666, de 1993.
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5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da
Lei ns 8.666, de 1993.

6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O
CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II.

III.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações ei^ultas.
13. CLAUSULA DEGIMATERCEIRA-VEDAÇOES.

14.

a. E VEDADO A CONTRATADA:

i v..

A'
-

i.Caucionar ou utilizar esteTérrinò de.Contráto^ara qualquerÕp^a^oTinanceira;^N

1 ' "1,-
íi.Interromper a execução contratual.sob alegação de-inaãimplementb/pòr'pa~*'~

——H • " ífT-S M
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

a. Eventuais alterações contratuais regerj:se;ão^peJa^dJscÍpJina„dp^art.^65jJa'Lei n® 8.665, de 1993.

n

I jM! l\ i jU"'/ 'iii
b. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuaís,íós acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, atéo limite de 25% (vinte éxlnco p^orpènto) do valor iniciai'a'tuailz'a'dó^o~contrato.

c. As supressõesjresultantes de acordopelebradq^entre a^ partes contratantes poderão exceder olimite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor iniciai atua!izado:dó-cbhtratòr^^^^.- ^

I
flsT CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

párte;:da CONTRATANTE, salvo nos casos

M I

a. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,^segundo as disposições contidas na Léi n® 8.666, de 1993, na
Lei n® 10.520, de 2002|e demais normas federais de licitações econtratos,administrativos e, subsidiaríamente, segundo as
disposiçõescontidas na Lei h® 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

116. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciara publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficialdo Município, no prazo
previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

1Í7. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO.

1. A contratante designa Maria de Lourdes Rodrigues Ribeiro Leite, em conformidade com a portaria n® 011/2022 como
fiscal do contrato que irá acompanhar o recebimento dos materiais provisoriamente e definitivamente.

2. Acontratada deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização atendendo prontamente as
solicitações que lhe forem efetuadas.
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3. Esclarecer ou solucionar incoerências, faihas e omissões que eventualmente contatadas no ato da entrega do objeto que
esteja em desacordo com os termos desse contrato e do termo de referência do processo licitatórlo que deu origem à
este termo de contrato.

18. CLAUSULA DEQMA SÉTIMA - FORO.

É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígiosque decorrerem da execução deste Termo
de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §28 da Lei ns 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 5

/• . !

São João dos Patos /MA, 15 de março de 2022.
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