
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

⑱

TE則MO DE CONTRATO DE COMPRA NO O11/2020,

QUE FAZEM ENTRE SI CLUBE DOS FUNCIONÅRTOS

DA CSN E A EMPRESA AZUL ESPORTES COMERCI-

AL LTDA.

O CLUBE DOS FUNCIONÅRTOS DA CSN, inscrito no CNPJ sob o nO 32.500.951/0001-16, Sedia-

do ria R曲90, S/nO, Bairro Vila Santa Cec王lia em Volta Redonda / RJ’neSte atO rePreSeritado pelo Sr.

CLÅuDIO AUGUSTO DE OLrVEII払FERREIIVA, PreSidente do Clube, POrtador da Carteira de

Identidade nO O7.021.709-6, expedida pela Detran/RJ, e CPF nO 970.865"927-49, doravante denomi-

nado CONTRATANTE, e AZUL ESPORTES COMERCRAL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nO

1 1.633.685/000l-20, Sediada na Rua Amaldo Barreto, nO lO60 - Sfb Bemardo - Campinas/SP, CEP‥

13030-420, doravante designada CONTRATADAブneSte atO rePreSentada pela Sr・ JOSE GENI-

vALDO MAGALHAES ALCANTARA, S6cio diretor, POrtador da Carteira de Identidade nO

54.403.830-7 SSP葛SP e do CPF nO 474.916.555-72, tendo em vista o que consta no Processo nO

200.14946.05/2019 e em observancia as disposi96es contidas no Regulamento de Compras e Contra-

ta96es do CBC, reSOIvem celebrar o presente Temo de Contrato de Compra nO Ol l/2020 decorrente

do Pregao Eletr6nico nO OOl′2020, mediante as cl各usulas e condi96es a segulr ermCiadas.

1. CLÅusuLA PRIMEIRA - OBJETO

l.l. Constitui objeto do presente Temo de Contrato de Compra, a aquisi辞O de equlPamentOS eSPOr-

tivos, COnfome especifica96es e quantitativos estabelecidos no Temo de Referencia’aneXO do

do Preg都o Eletr6nico nO OOl/2020.

E dital

1.2. Este Temo de Co血ato de Compra vincula-Se aO Edital do Pregao Eletr6nico nO OOl/2020’iden-

tificado no preainbulo e河roposta vencedora’independentemente de transcn9aO.

1.3. Discrimina9肴O dos itens objeto deste Temo de Contrato de Compra:

Item - Descri9あ/Especifica辞O - Valor Unitario - Quantidade - Valor



2. CLÅusuLA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vig合ncia deste Temo de Contrato de Compra 6 aquele fixado no Temo de Referen輸

Cia, COm in王cio na data de 15/10/2020 e encerranento em 15/10/2021.

3. CLÅusuLA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor do presente Temo de Contrato 6 de R$ 72.400,00 (Setenta e dois mil e quatrocentos re-

ais), Valor constante na proposta vencedora.

3.2. No valor acima estfo incluidas todas as despesas ordinZirias diretas e indiretas decorrentes da

execu9fb contratual, inclusive tributos e/ou impostos, enCargOS SOCiais, trabalhistas, PreVidenci証os,

fiscais e comerciais incidentes, taXa de administra9訃o, frete, instala9fb, mOntagem, SegurO e OutrOS

necess各rios ao cumprimento integral do objeto da contrata尊O.

4. CLÅus廿LA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. O pagamento se産efetuado at6 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota宜scal/fa血ra, e

COnSequente entrega do produto e/ou serv19O, COnforme delineado no Termo de Referencia.

4.2. As notas宜scais/faturas que apresentarem incorre95es serao devoIvidas a CONTRATADA

VenCimento ocorrer各em 5 (cinco) dias ap6s a data de sua apresenta辞O Valida.

4.3. O pagamento ser各realizado, eXClusivamente, mediante transferencia banc壷ia em nome da

CONTRATADA no Banco do Brasil, Agencia: 2913-0, Conta Corrente: 38255-8.

4.4. E vedado o pagamento de foma parcelada do objeto.

4.5. Sera considerada data do paganento o dia em que constar como efetivada a transfer台ncia bancか

ha para o pagamento,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f.



4.6. Havendo erro na apresenta9肴O da nota丘scal ou dos docunentos pertinentes a contrata9為O’Ou,

ainda, Circunstancia que impe9a a liquida9義o da despesa, COmO, POr eXemPIo, Obriga辞O financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, O PagamentO ficar各sobrestado at6 que

a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, O PraZO Para PagamentO ini-

Ciar-Se-a aP6s a comprova辞O da regulahza9訃o da situa9わ, nあacarretando qualquer 6nus para a

C ONTRATANTE.

4.7. Havendo atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidifa corre9わmonet各ria, juros mora-

t6rios, a IaZfo de l% (un por cento) ao mes, Calculados “pro rata tempore’’em rela9欲o ao atraso in-

justificado.

5. CLÅusuLA QUENTA - GARANTRA DE EXECUCÅo

5工Ser各exigida a presta9aO de garantia na presente contrata9各O, COnfome regras constantes do

Termo de Referencia.

6. CLÅusuLA SEXTA _ ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto dever各ser entregue na sede do CONTRATANTE em ate 30 (trinta) dias contados da

assinatura do Temo de Contrato, COnfome consta no Temo de Referencia, aneXO aO Edital.

6.2. O objeto serirecebido provisoriamente em at6 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da

nota fiscal/fatura na sede do CONTRATANTE, Pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e宜scali-

za9肴O do contrato, Para efeito de posterior verifica9あde sua confomidade com as especifica96

COnStanteS neSte Termo de Refer台ncia e na proposta.

6.3. Na e血ega do objeto, a CONTRATADA dever各apresentar nota fiscal値tura, COlher no compro-

vante de entrega, a aSSinatura, data, CargO e ndmero do RG e CPF do respons各vel pelo recebimento

d○ ○bjeto.

6.4. Sendo constatada alguma irregulahdade no objeto, O CONTRATANTE poder各:

a) R?jeita-1o no todo ou em parte, quando a irregularidade for relacionada com a espec描ca9着O do

objeto, deteminando sua subst血i9詠o ou rescindindo a contrata9fb, Sem Pr句uizo das penalidades

cal)iveis, devendo a CONTRATADA faze-la em confomidade com a indica9fb da CONTRATAN-



TE, nO PraZO m各Ximo de lO (dez) dias corridos, COntados do recebimento da noti丘ca9あpor eschto,

Sendo mantido o pre9O inicialmente contratado;

b) No caso de diferen9a na quantidade do objeto, a CONTRATANTE dever各deteminar sua com-

Plementa9都o ou rescindir a contrata9各O, Sem Prejuizo das penalidades calofveis, devendo a CON置

TRATADA faze-la em confomidade com a indica9fb do CONTRATANTE, nO PraZO m各Ximo de lO

(dez) dias corridos, COntados da notificacfb por escrito, Sendo mantido o preco inicialmente contrata-

do.

6.5. O recebimento de宜nitivo do objeto dar-Se-a nO PraZO de lO (dez) dias co正dos ap6s o recebimen-

to provis6rio, uma VeZ Verificado o atendimento integral da quantidade e das especifica96es contrata-

das, e COnSequentemente aCeita9fb mediante Temo de Recebimento.

6.5. 1 Na hip6tese de a verifica辞o a que se refere o subitem anterior nfb ser procedida dentro do pra-

ZO fixado, rePutar-Se-a COmO realizada, COnSumando-Se O reCebimento definitivo no dia do esgota-

mento do prazo.

6.6. O recebimento provis6rio ou definitivo do objeto n急o exclui a responsabilidade da CONTRA-

TADA pelos prQjuizos resultantes da incorreta execu9あdo contrato・

7. CLAUsuLA S白TIMA - FISCALIZACÅo

7. 1. Ser各designado pela CONTRATANTE um representante para acompa血ar e宜scalizar a entrega

dos bens, anOtando em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a execu9fb

nando o que for necess祉o a regulariza9肴O de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscaliza9各O de que trata este item nあexclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATA-

DA, inclusive perante terceiros, POr qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei96es

t6cnicas ou vicios redibit6rios, e, na OCOrrenCia desta, nfb implica em corresponsabilidade do CON-

TRATANTE ou de seus prepostos.

7.3. O representante do CONTRATANTE anotar各em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacio-

nadas com a execu9款o do contrato, indicando dia, m台S e anO, bem como o nome dos funcion缶os

eventualmente envoIvidos, deteminando o que for necess各rio a regulahza9あdas falhas ou defeitos

observados e encami血ando os apontamentos a autohdade competente para as provid台ncias cabiveis.



8. CLÅus廿LA OITAVA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8. 1. Sfo obrigac6es da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condic5es estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, nO PraZO fixado, a COnfomidade dos bens recebidos provisoriamente

COm aS eSPeCifica96es constantes do Edital e da proposta vencedora, Para丘ns de aceita9あe recebi-

mento de血1itivo ;

C) Commicar a CONTRATADA, POr eSChto, SObre imperfei96es, falhas ou irregularidades verifica-

das no objeto fomecido, Para que Seja s止bstituido, reParado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga96es da CONTRATADA, atraV6s de comis-

S訃o/servidor especialmente designado ;

e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fomecimento do objeto, nO

PraZO e foma estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A CONTRATANTE nあresponder各por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATA-

DA com terceiros, ainda que vinculados a execu9fb do presente Termo de Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,

PrePOStOS Ou Subordinados.

8.2. S急o obriga96es da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigae6es constantes no Edital, SeuS aneXOS e Sua PrO-

tantes neste Temo de Contrato, nO Temo de Referencia e seus anexos, aCOmPanhado da respectiva

nota fiscal値tura, na qual constarあas indica96es referentes aos itens adquiridos;

C) O objeto deve estar acompanhado do manual do usu紅io, COm uma VerS款o em portugu台s e da rela-

9急O da rede de assistencia t6cnica autorizada;

d) Responsabilizar-Se Pelos vicios e danos decorrentes do objeto;

e) Substituir, reParar Ou COrrigir, ds suas expensas, nO PraZO丘Ⅹado neste Temo de Contrato, O Objeto

COm aVarias ou defeitos;

f) Comunicar a CONTRATANTE, nO PraZO m各Ximo de 24 (Vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, OS mOtivos que impossibilitem o cunphmento do prazo previsto, COm a devida compro-

Va9aO;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　ト



g) Manter, durante toda a execu誇o do contrato, em COmPatibilidade com as obhga96es assrmidas,

todas as condi96es de habilita9fb e qualifica辞o exigidas na licita9肴O;

h) Indicar pr印osto para representa-1a durante a execu9あdo contrato.

9. CLÅus廿LA NONA - DA SUBCONTRATACÅo

9.1. Nあser各admitida a sul)COntrata9fb do objeto do presente Temo de Contrato.

1 0. CLÅusuLA DEcIMA - SANC6ES ADMENISTRATrVAS

10工Comete infra9fb a CONTRATADA que:

a) Nあexecutar total ou parcialmente qualquer das obhga96es assumidas em decorrencia da contra-

ta9肴O;

b) Ens匂ar o retardamento da execu辞O do objeto;

C) Falhar ou fraudar na execu9fb do contrato;

器器O lnld6neo’　　　　飢

10.2. Pela inexecu9告O tOtal ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes san95es:

a) Advertencia, POr faltas leves, aSSim entendidas aquelas que nfb acarretem prQjuizos significativos

Para a CONTRATANTE;

b) Multa morat6ria de O,33% (zero ponto trinta e tr6s por cento) por dia de atraso i可ustificado sobre

O Valor da parcela inadimplida, at6 0 1imite de 30 (trinta) dias.

C) Multa compensat6ria de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato, nO CaSO de ine-

XeCu辞o total do objeto.

d) Em caso de inexecu9fb parcial, a multa compensat6ria, nO meSmO PerCentual do subitem acima,

Ser各aplicada de foma proporcional a obriga9訊o inadimplida.

e) Suspens肴o de participar de processos e aquisi辞o e impedimento de contratar com o CONTRA-

TANTE pelo prazo de at6 dois anos.

f) San誇O de impedimento de contratar prevista neste subitem tamb6m 6 aplicivel em quaisquer das

hip6teses previstas como infra9aO nO item lO. 1 deste Temo de Contrato.

⊥封¥



10.3. As san96es previstas nos subitens “a”, “e” e “f” poderあser aplicadas a CONTRATADA jun-

tamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.4・ Tamb6m ficam sujeitas ds mesmas penalidades as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condena9fo de丘nitiva por praticar, POr meio doIosos, fraude fiscal no recolhimen-

to de qualSquer tributos.

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os o切etivos do PregあEle億6nico.

10.5. A aplica9fb de qualquer das penalidades previstas realizar-Se〇着em processo espec綿co que as-

Segurar各O COntradit6ho e a ampla defesa a CONTRATADA.

10.6. As multas devidas e/ou pr?]ulZOS CauSados a CONTRATANTE ser肴o deduzidos dos valores a

Serem PagOS, Ou reCOlhidos em favor do CONTRATANTE, ou, ainda, deduzidos da garantia de exe-

Cu9a〇・

10.7. Caso a CONTRATANTE detemine, a multa dever各ser recolhida no prazo m各ximo de lO (dez)

dias, a COntar da data do recebimento da comumCa9aO enViada pelo representante legal da CON-

TRATANTE.

10.8. Caso o valor da multa n肴o s句a suficiente para cobrir os prqulZOS CauSados pela conduta da

CONTRATADA, O CONTRATANTE podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

artigo 419 do C6digo Civil.

10.9. O representante legal da CONTRATANTE, na aplica9aO das san96es, levar各em considera9肴O a

gravidade da conduta do infrator, O Car各ter educativo da pena, bem como o dano causado, Observado

O Principio da proporcionalidade.

1 1. CLÅusuLA DEcIMA PRIMEIRA - RESCISÅo

1 1.1. O presente Temo de Contrato poder各ser rescindido por ato milateral e escrito da CONTRA一

TANTE, mediante aviso prevIO, Sem Pr匂uizo da aplica9あdas san96es previstas neste instrumento.

1 1.2. Os casos de rescis肴o contratual ser訃o fomalmente motivados, aSSegurando-Se a CONTRATA-

DA o direito a pr6via e ampla defesa.



12. CLÅusuLA DEcIMA SEGUNDA - VEDAC6ES

12. 1.丘vedado a CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Temo de Contrato para qualquer opera9fo financeira;

b) Interromper a execu9肴O COntratual sob alega9肴O de inadimplemento por parte da CONTRATAN-

TE, Salvo nos casos previstos em lei.

1 3. CLÅusuLA D丘CIMA TERCEIRA - ALTERAC6ES

13.1. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, naS meSmaS COndi96es contratuais, OS aCreSCimos ou

SuPreSS5es que se fizerem necess紅ios, at6 o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

13.2. As altera96es contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, Ser肴O Obrigatoria-

mente fomalizadas por meio de Termo Aditivo.

14. CLÅusuLA DEcIMA QUARTA - FORO

14.1. E eleito o Foro de Volta Redonda para dirimir os litigios que decorrerem da execu9あdeste

Temo de Contrato que nao possam ser compostos pela concilia9肴O.

Para fiImeZa e Validade do pactuado, O PreSente Temo de Contrato de Compra foi lavrado em 2 (du-

as) vias de igual teor, que, d印ois de lido e achado em ordem, Vai assinado pelos contraentes.

ASdn8do dlghalmente por JOSE GENIVALDOJO諒恕○畿灘i
AL CANTARA:

47491655572　冨器詫二乗;edo関心
Fo意恥ReadelVel‘Seo　9 0 1

Respons各ve1 1egal da CONTRATADA



CPF: 847.084. 177-72

Nome:

CP申:


