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CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de Tianguá, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, vem CONVOCAR, a
Empresa D R SAMPAIO - ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 27.188.626/0001-20, para assinatura do
contrato decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N." 01/2018-SEJUV, no prazo de 02 (dois) dias úteis
ou retirar o instrumento equivalente, contados da data da convocação.
Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.
Tianguá-CE, 26 de Março de 2018.

Anderson Leitetima
lecretário de Juvejit«Cle, Esporte e Lazer

D R SAMPAIO-ME,
C.N.P.J. sob o n" 27.188.626/0001-20

Av. Moisés Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Ceará www.tianqua.ce.qov.br
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CONTRATO N. 260>042Q
CELEBRAM O MUNICÍ
D R SAMPAIO - ME. PARA
ESPORTIVO.

QUE ENTRE SI
UÁ E A EMPRESA
ÍSIÇÃO DE MATERIAL

O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, doravante denominado CONTRATANTE, inscrito
no C.N.P.J. sob o n° 07.735.178/0001-20, com sede à Av. Moisés Moita n° 785 - Bairro Planalto, na cidade de Tianguá, Estado
do Ceará, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, neste ato representado pelo Sr. Anderson Leite Lima,
brasileiro, solteiro, investido como Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°
037.576.267-10. e a empresa D R SAMPAIO - ME. inscrita no C.N.P.J. sob o n° 27.188.626/0001-20, com sede à Rua
Caetano Figueiredo, n° 1304 - Bairro Cohab I - na Cidade de Sobral - Ce. Cep: 62.050-655, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu SOCÍQ, o Sr. Daykendal Resende Sampaio, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 012.327.073-17, resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e
condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
01.01. O presente contrato ftindamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão Presenciai n" 01/2018-SEJUV, e
resultado da licitação, devidamente homologada pelo Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02 01 O objeto deste contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
03.01. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA
04.01. O prazo para fornecimento do objeto ora contratado c de até 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Compra respectiva pôr parte da CONTRATADA
04.02. O prazo de vigência do presente contrato é de até 31 de Dezembro de 2018.
04.03. O local de entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado Geral do Município, localizado na Av. Moisés Moita, 785,
Bairro Planalto, Tíanguá-CE, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não
serão recebidos produtos fora do expediente de trabalho.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
05.01. O valor global do presente termo é de RS R$ 2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta reais).
05.02. No valor acima estipulado já estão inclusos todos os: impostos, transporte, taxas, royalties, fretes e demais despesas
inerentes ao fornecimento do objeto contratado.
Os produtos ora contratados serão fornecidos nas quantidades e preços unitários abaixo:
MARCA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

05

Bola de Futebol Americano circunferência de 71,12cms
e 27,94cms de largura, pressão de 12,5 - 13,5 pounds.
Rede para esporte, de futebol de salão, tamanho oficial,
em malha lOxlOcm, fío4.0mm. Seda
VLR TOTAL R$

54

UND.

QTDE.

VLR
UNIT
RS

VLR
TOTAL
RS

VOLLO

UND

10

50,00

500,00

STAD1UM

PAR

30

65,00

1.950,00
2.450,00

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
06.1. O pagamento pela entrega dos produtos deste contrato será efetuado integralmente, conforme Nota Físcal/Fatura,
discriminada de acordo com a ordem de compra, atestada pela fiscalização - servidor do Almoxarifado Geral do Município de
Tianguá designado para tal e contra recibo.
06.2. O pagamento será em favor do fornecedor através de transferência bancária.
06.3. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer encaminhará à Secretaria de Finanças (central de empenho) solicitação de
pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.
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06.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de liqt
uer obrigação financeira
que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
06.5. A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer para fins de pagamento, os seguintes
documentos atualizados:
I- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União inclusive contribuições sociais;
II- Certidão Negativa de débitos relativos a Tributos Municipais;
III- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS- CRF);
IV- Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
conforme Lei N°. 12.440/11;
V- Certidão Negativa de débitos relativos a Tributos Estaduais.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
07.01. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, salvo por fatos supervenientes devidamente comprovados atestados
pelo contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
08.01. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos produtos correrão por conta de recursos
próprios do orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentaria:
- 11.01.04.122.0007.2.115 - Gestão Administrativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer / Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
09.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royahies, seguros, fretes - carrego e
descarrego, decorrentes da aquisição dos produtos, sem qualquer ónus para a Prefeitura Municipal de Tianguá.
09.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra.
09.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no
fornecimento dos produtos.
09.4 Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
09.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição.
09.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos l* e 2° da Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições
deste processo de venda.
10.2. Rejeitar no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.
10.3. Indicar o representante da Secretaria para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o
recebimento dos produtos.
10.4. Eíetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento equivalente ou Nota de Empenho.
10.5. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos, e a execução do contrato.
10.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas
providências que demandem da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
11.01. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sanções administrativas:
a) advertência, quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive prazo de entrega;
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega e por descumprimento de obrigações estabelecidas
neste Edital de Pregão, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tianguá, pela não execução parcial ou total do
contrato. ;
d) suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano,
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que será concedida após o
contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada no item anterior.
11.02. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade
responsável pelo mesmo comunicará ao fornecedor.
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11.03. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a CONTRATADA re^oíherir-veííuntariamente, a multa por
meio de Documento de Arrecadação Municipal em nome da Prefeitura Municipal de Tianguá. Se não o fizer, será
encaminhado a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para cobrança em processo de execução, e será considerado inadimplente e
inidôneo para licitar com a Administração Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12-01. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Paralisar o fornecimento por um período superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para a entrega,
determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra emitida peia Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer;
b) Fornecer os produtos em desacordo com as especificações exigidas ou marcas diferentes da ofertada na proposta;
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos produtos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos;
f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
12.02. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá
exclusivamente o pagamento dos produtos fornecidos e recebidos, deduzido o valor correspondente as multas porventura
existentes.
12.03. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em
decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.04. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer
título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos produtos fornecidos e devidamente recebidos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Tianguá, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
E, por estarem justos e acertados, firmam onr£S£níe_termo em 03 (três) vias de iguat teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeadas, para surtir
Tianguá-Ceará, 26 de Março de 2018.
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CONTRATANTE-

ANDERSOIM LEITE/LIMA
ARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
CONTRATADA D R SAMPAIO
C.N.P.J. sobon 0 10.761.866/0001-79
Daykendal Resende Sampaio
CPF: n°012.327.073-17
TESTEMUNHAS

Nome;
CPF.:
PROCURADORIA DO M
/I5j

1CIPIO:

i6 Mário Alves PínJj£^KÍnior OAB/CE 33.669
Procurador Adjunto do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TlANGUA
EXTRATO DE CONTRATO N° 2603042018-SEJUV.
CONTRATANTE: Município de Tianguá
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
CONTRATADA D R SAMPAIO - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N° 01/20I8-SEJUVE, Lei 10.520/2002 e Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$ 2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. - U.01.04.122.0007.2.115 - Gestão Administrativa da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer / Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Recurso Próprio
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018. FORO: Comarca de Tianguá Ceará. DATA DA ASSINATURA:
26/Março/2018. SIGNATÁRIOS: Anderson Leite Lima - SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER e Daykendal Resende Sampaio - Titular da Contratada.
PUBLIQUE-SE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
EXTRATO DE CONTRATO N° 2603042018-SEJUV.
CONTRATANTE: Município de Tianguá
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
CONTRATADA D R SAMPAIO • ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SEJUVE, Lei 10.520/2002 e Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$ 2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. - 11.01.04.122.0007.2.115 - Gestão Administrativa da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer / Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Recurso Próprio
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018. FORO: Comarca de Tianguá Ceará. DATA DA ASSINATURA:
26/Março/2018. SIGNATÁRIOS: Anderson Leite Lima - SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER e Daykendal Resende Sampaio - Titular da Contratada.
PUBLIQUE-SE

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO
ATESTO que o EXTRATO DE CONTRATO N° 2603042018SEJUV, entre o Município de Tianguá através da SECRETARIA
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER e a empresa D R
SAMPAIO - ME objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESPORTIVO, acima, foi devidamente publicado no Quadro de
Aviso desta Prefeitura Municipal de Tianguá conforme parágrafo
l ° do art. 185 da Lei Orgânica do Município de Tianguá.

-CE^ódeMarcode^SQlS.

Anderson Leite Lima
Secretária de Juventude, Esporte e
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