
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Gabinete do Prefeito Ass .'

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 088/2019
D|SPENSA DE L|C|TAçÃO No 033/20í9

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 081/201 9

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JATEi- MS
E A EMPRESA J.S. FREDERICO _ CASA
ESPORTE - ME TUDO CONFORME O
PROCESSO DE DTSPENSA DE LICITAÇÃO
033/2019.

I - CONTRATANTES: "O MUNICIPIO DE JATEÍ', Pessoa Jurídica de Direito
Público lnterno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.783.859/0001-02, com sede na
Avenida Bernadete Santos Leite, no 382, Centro, CÉP 79.720-000, Jateí/MS,
doravante denominado CONTRATANTE, e na qualidade de fiscal deste contrato, o
sra. ELENí TEIXEIRA DOS SANTOS FEL|PE, portadora da CIRG no 290942
SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o no 356.433.311-87 e a empresa J.S.
FREDERICO - CASA ESPORTE - ME, inscrita no CNPJ sob o no

02.976.681/0001-53, com sede na Rua í1 de Junho, no47, Centro, CEP.79.150-
000, na cidade Maracaju/MS, doravante denominada CONTRATADA.

1l - REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr.
Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado,
residente e domiciliado à Rua José Luiz de Oliveira, 213, Centro, nesta cidade,
portador do RG no 001440006 SSP/MS e CPF 049.051.991-15 e a CONTRATADA
o Sra. Jaqueline Sontas Frederico, brasileira, portadora do CIRG no 000731603
SSP/MS, e CPF n"798.472.269-20.

lll - DA AUTORIZAçÃO E LICITAçÃO: O presente Contrato é celebrado em
decorrência da autorização do Senhor Prefeita Municipal, exarada em despacho
constante do Processo Adminiskaüvo n' 088/20í9, gerado pela DISPENSA DE
LlclTAçÃO no 033/2019, que faz parte integrante e complementar deste Contrato,
como se nele estivesse contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e
condições nele contidos e pela Lei Fedêral no 8,666/93.
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V. DO REGIME DE EXECUçÃO: Administração tndireta.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Aquisição de Material Esportivo para atender a demanda da secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme especificações,
quantitativos e condiçÕes estabelecidas no Termo de Referência, bem óomo
na proposta ofertada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:

2.1 . O valor total do contrato é de Rg Í 6.50í ,20 (dezesseis mil quinhentos e um
reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E Do PAGAMENTo:

3.1. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019 contado a
partir da data de sua assinatura.

3.2. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de JateÍ/MS mediante o
empenho de Nota Fiscal, e com o aceite pela Secretaria Competente deste
Município, através de seu Titular, da entrega do objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E ATESTAçÃO:

4.1. O licitante vencedor deverá entregar os produtos de acordo com a quantidade,
tipo, e no prazo de até 05 dias, contados a partir da assinatura do contrato, em
remessa única, no seguinte endereço: Avenida Bernadete Santos Leite, 382 -
Centro, Jateí/MS, CEP. 7 9.720-000.

4.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 dias úteis, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.

4.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constântês no Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 dias, a contar da notificação
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Av. Bemadete Santos Leite, 382 - CentÍo - Jateí/MS
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4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 dias úteis, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente acêitação mediante termo circunstanciado.

4.6. Na hipótese de a veriÍicação a que se refere o item anterior não ser procedida
denko do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento deÍinitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuçâo do contrato.

cLÁusuLA QUTNTA- DAS OBRTGAçOES OA CONTRATANTE:

5.1. Receber o objeto no pazo e condiçóes estabelecidas,

5.2. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Íornecimento
do objeto, no prazo e na forma estabelecida;

5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no produto/serviço Íornecido, para que seja readequado.

5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado.

GúUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Executar o contrato em conformidade com as especiÍicações descrita neste,

bem como as contidas no Processo de Dispensa de licitação 033/2019 e com os
termos da proposta apresentada pela CONTRATA'DA;

6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme êspecificações,
p@zo e local indicado pela Secretaria Municipal de Educaçáo, Cultura, Espoúe e
Lazer, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Av. Bemadete Santos Leite, 382 - Centro - Jatêi/MS
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5.5. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,
bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Conhatada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.6. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

5.7. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de

inadimplemento.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL FI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ'
Gabinete do Prefeito

6.3. Substituir, repaÍar ou corrigir, às suas expensas, no prazo Íixado no Termo de
referência, objetos com avarias, defeitos ou que não atendam as especiÍicações.

6.4. Garantir a qualidade dos serviços prestados, segundo as exigências das
normas legais;

6.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

6.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitaÇão;

6.7. Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato;

6.8. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas nesta licitação:

Parágrafo único. É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão
contratual caucionar ou utilizar o contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA sÉnMA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação
abaixo discriminada:

02 - Prefêitura Municipal de Jateí
02.008 - Secretaria Mun. Eduçação, Cultura, Esporte e l-azer
't2.361.0009.2016 - Manutenção do Ensino Fundamental
3390.30.00,00.00 - Material de Consumo
0062 - RED
3390.30.14.00.00 - Material Educaüvo e Esportivo
't.01.000 - FoNTE

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.'t. O presente instrumento contratual firmado em decorrência da presente
licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80
da Lei n'8.666/93.

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES:

Av. Bemadetê Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
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9.1.í. Advertência, nas hipóteses da entrega dos produtos em desconformidade
com as especificaçÕes técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de
entrega, que não resulte em prejuízo para a execuÉo do CONTRATO.

9.1 .2. Multa moratória pelo não cumprimento do objeto deste contrato,
correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se
verificar o atraso, até o limite de 1Oo/o (dez por cento) do valor do CONTRATO.

9.'1.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo
contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10%
(dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.

9.1.4. Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de
contratar com o Município de Jateí por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade
da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o
CONTRATO, no tempo e condições estabelecidas neste contrato; o licitante deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de
manter sua proposta e a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do
objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do
CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

9.2. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.3. Após decisáo definitiva aplicando a penalidade de multa, o MUNICIPIO poderá
descontála dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou cobrar
judicialmente.

9.4. As sançÕes dos subitens 8.1.1. e 8.1.4. poderão ser aplicadas
concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.'1.3. deste Contrato.

9.5. A inexecução total ou parcial do CONTRATO poderá, garantida a previa
defesa a CONTRATADA, ensejar a rescisão contratual, caso a CONTRATADA
venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no

8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no
tem 8.1 deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE:

1 0.1 . Os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em reais.

Av. Bemadete SaÍúos Leite, 382 - CentÍo - Jateí/MS
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9.1. A CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente o MUNICIPIO DE JATEí-
MS, poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágraÍo
2" da Lei no 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLIcAçÃo:

11.1. Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o Contratante
providenciará a publicação do resumo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo:

12.1 - Fic,a eleito o Foro da Comarca de Fátima do Sul/MS, para dirimir questôes
oriundas deste Contrato.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na
presença de duas testemunhas.

Jateí/MS, 28 de Maio de 2019.

MUNICíPI E JATEí J.S. -ME
Eraldo rge Leite J ueline Sontas Frederico

Contratante Co

Elení Teixeira dos Santos Felipe

TESTEMUNHAS:

Sidnei Pi ibeiro Autenir Rodrigues de Lima

Av. Bêmadele Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
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Proponente: i.s. FREDERICO ME

Endêreço: Rua 11 de Junho, 47 - Centro

cidade: Maraca.ju-MS

Telefone: (67) 3454-t299

DESCRTçÃO DO PRODUTO
ITEM

Unid Quant
Valor
Unlt.

Unid 12 73,00

BERMUDA BOW MASCULINO 1OO% POLIESÍER Unid 12 7ô. qn

CAMISETA REGAÍA FREE lOO% POLIAMIDA I
U nid 12 L4 10

CAMISA T.SHIRT VANADIO 1OO% POI.IAMIDA Unid 12

CAMISETA REGATA VOIÊI FEMININA Unid 24

CAMISETA POLO FEMiNINA SPIELBERG 1OO% POLIESTER U nid 12

JAQUEÍA DUPLÂ FACE CAJASEIRA 1OO% POLIESTER U nid7 128,50

CAICA DUPLA FACE GUAPORE 100vo POtIESTER U nid 12 '119,00

U nid 129 CAMISETA POLO PESCARA 1OO% POTIESÍER ó1,50

cAtçA EtÂNCA FEMtNtNA PTRAMBU 100% POLTESTER U nid 121C 90,00

cAt-çA tEGGTNG TEC PRESS 90% POLTESTÉR 10% ELASÍANO Unid 12',1

.JOGO DE CAMISA TUTSAL MIRIM 1OO% POLIESTER U nid 2 7 59,50

2JOGO DE CAMISA FUTSAL INFANÍIL lOO% POLIESTER 759,50

14 ]OGO DE CAMISA FUTSAL FEMININA 1OO% POIIESTER U nid 2 850,00

U nid 47,04BERMUDA VOI.EI FEMINIA HELANCA 1OO% POLIESÍER

JOGO DE CAMISA BASQUETE FEMININA 1OO% POLIESTER Unid 1 590,00

TOTAL TOTAL

2

3

4

I

SHORTS RENNER MASCULINO EXPORT 1OO% POLIESÍER

MARACAJU.MS,26 DE ABRIL DE 2019

ValorTotel

e7 6,00

894,0C

529,20

596,0C

705.0c

1.542,0C

1.428,0C

'1.080,0c

73,25 879,00

1.519,0C

1.519,Ai)

1.700,00

1.128,0r

590,0c

R$ 16,50i ,2i

i5

16

ll .

\-l
Assina
J. s.

-Cec :0 Nc NPJ e
2.s7

,LL;qJ

1

12

t

738,00

12

U nid


