
TE則MO DE CONTRATO DE COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO O20/2020’

QUE FAZEM ENTRE SI CLUBE DOS FUNCIONÅRTOS

DA CSN E A EMPRESA MMS PENOVA EQUIPAMEN-

TOS E ENSTALAC6ES ESPORTIVAS - EIRELI・

o cLUBE DOS FUNCIONÅRIOS DA CSN, inscrito no CNPJ sob o nO 32.500.951/0001-16’Sedia-

do na Rua 90, S/nO, Bairro Vila Santa Cecflia em Volta Redonda / RJ’neSte atO rePreSentado pelo Sr・

cLÅuDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, PreSidente do Clube’POrtador da Carteira de

ldentidade nO O7.021.709-6, eXPedida pela Detran側, e CPF nO 970.865.927-49, doravante denomi-

nado CONTRATANTE, e MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAC6ES ESPORTIVAS -

EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nO 17.992.979/0001-24’Sediada na Carlos Gomes do Prado’nO

86 - Cristo Rei - Curitiba/PR, CEP: 80.050-170, doravante designada CONTRATADA, neSte ato

representada pela S門AULA BUSATO CARDOSO’S6cia’POrtadora do CPF nO O38.004・259-20,

tendo em vista o que cousl為no Processo nO 200.14946.05/2019 e em observ含ncia as disposi95es con-

tidas no Regulamento de Compras e Contrata96es do CBC’reSOIvem celebrar o presente Temo de

contrato de Compra nO O20/2020’decorrente do Pregfro Eletr6nico nO OOl/2020’mediante as cl各usu-

1as e condi96es a segulr enunCiadas.

1. CLÅusuLA PRIMEIRA - OBJETO

l.1. Constitui o坤O do presente Temo de Contrato de Compra’a aquisi9aO de equlPamentOS e/ou

materiais esportivos’COnfome especifica96es e quantitativos estabelecidos no Temo de Referencia’

anexo do Edital do Pregfro Eletr6nico nO OOl/2020.

1.2. Este Termo de Contrato de Compra vincula-Se aO Edital do Pregfo Eletr6nico nO OOl/2020, iden

tificado no preambulo e坤yroposta venCedora’independentemente de transcr19aO.

1.3. Discrimina9fro dos itens o匂eto deste Termo de Contrato de Compra(de acordo com catalogo em

anexo) :　　　　　　　　　　　　　　L

Item �Descri9fo侶specifica9fo �ValorUhi偽rio .l 当7.500,00 �.Quantidade �Valor 　00 

l �it(co巾unto)MedicineBalls-Mar- ��1 �17.500, 

ca:Kallango 



音 � 

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigencia deste Temo de Contrato de Compra 6 aquele fixado no Temo de Referen-

cia, COm inicio na da他de 23/10/2020 e encerramento em 23/10/2021.

3. CLÅusuLA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor do presente Temo de Contrato 6 de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),

valor constante na proposta vencedora.

3.2. No valor acima est為o incluidas todas as despesas ordin誼as diretas e indiretas decorrentes da

execu辞o contratual, inclusive tributos e/ou impostos, enCargOS SOCiais, trabalhistas’PreVidencidrios’

fiscais e comerciais incidentes, taXa de administra9fo, frete, instala9fb, mOntagem, SegurO e OutrOS

necess誼os ao cumprimento integral do objeto da contrata9着O.

4. CLÅusuLA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. O pagamento ser各efetuado at6 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal/fatura’e

consequente entrega do produto e/ou serv190, COnfome delineado no Temo de Refer6ncia.

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre96es serao devoIvidas a CONTRATADA e seu

vencimento ocorrera em 5 (cinco) dias ap6s a data de sua apresenta9fo valida.

4.3. O pagamento ser各realizado, eXClusivamente, mediante transferencia banc誼a em nome d9

CONTRATADA no Banco do Brasil・, Agencia: 1 622-5, Conta Corrente: 3 1 168-5.

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

4.5. Ser各considerada data do pagamento o dia em que constar como efetivada a transferencia banca-

ria para o pagamento.
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4.6. Havendo erro na apresenta9fo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata辞O’Ou’

ainda, Circunstancia que impe9a a liquida確O da despesa, COmO’POr eXemPIo, Obriga9奮O financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, O PagamentO ficardsobrestado at6 que

a coNTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese’O PraZO Para PagamentO ini-

ciar-Se-a ap6s a comprova9aO da regulariza9着O da situa9奮O’nfo acarretando qualquer 6nus para a

CONTRATANTE.

4.7. Havendo atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidirfroorre9fo monetdria’juros mora-

t6rios, a raZfo de l% (um por cento) ao mes, Calculados “pro rata tempore’’em rela9aO aO atraSO in-

justificado.

5. CLÅusuLA QUENTA - GARANTIA DE EXECUCÅo

5.1. Sera exigida a presta辞O de garantia na presente contrata9為O’COnfome regras constantes do

Termo de Referencia.

6. CLÅusuLA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

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

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

nota fiscal価ura na sede do CONTRATANTE, Pelo (a) respons訪el pelo acompanhamento e fiscali-

za印do contrato, Para efeito de posterior verifica9あde sua confomidade com as especifica96es

constantes neste Termo de Referencia e na proposta.

6.3. Na entrega do objeto, a CONTRATADA deverねpresentar nota fiscal価ura, COlher no compro-

objeto, deteminando sua substituigiv ou rescindindo a contrata9肴O, Sem Prg担izo das penalidades

cabfveis, devendo a CONTRATADA faze-1a em confomidade com a indica9あda CONTRATAN-
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1「E, nO PraZO maXimo de lO (dez) dias corridos, COntados do recebimento da notifica確O POr eSCrito,

sendo mantido o pre9O inicialmente cbntratado;

b) No caso de diferen9a na quantidade do obeto, a CONTRATANTE devera deteminar sua com-

plementapao ou rescindir a contrata9aO’Sem Pr河zo das penalidades cabiveis’devendo a CON-

TRATADA faze-1a em confomidade com a indica9aO do CONTRATANTE, nO PraZO m轟mo de lO

(dez) dias corridos, COntados da notifica9aO POr eSCrito’Sendo mantido o pre9O inicialmente contrata-

6.5. O recebimento definitivo do objeto dar-Sefa no prazo de lO (dez) dias corridos ap6s o recebimen-

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

das, e COnSequentemente aCeita9aO mediante Temo de Recebimento.

6.5.1 Na hip6tese de a verifica9fo a que se refere o subitem anterior nao 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 o助eto nfo exclui a respons謝idade da CONTRA-

TADA pelos prg直izos resultantes da incorreta execu9aO do contrato.

7. CLAUsuLA S虹IMA - FISCALIZACÅo

7.1. Sera designado pela CONTRATANTE um representante Para aCOmPanhar e fiscalizar a entrega

dos bens, anOtando em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a execu9fo e detemi-

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

7.2. A fiscaliza9aO de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATA-

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

tecnicas ou vicios redibit6rios, e, na OCOrrenCia desta, naO implica em corresponSabilidade do CO

TRATANTE ou de seus prepostos.

7.3. O representante do CONTRATANTE anotarfrom registro pr6prio todas as ocorrencias rela疹:

nadas com a execu印do contrato, indicando dia, meS e anO, bem como o nome dos funcion誼os

eventualmente envoIvidos, determinando o que for necessdrio a regulariza印das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos a autOridade competente para aS PrOVidencias cabiveis.



8. CLÅusuLA OITAVA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8. 1. Sあobriga96es da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condi96es 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 fins de aceita9各O e reCebi-

c) Comunicar acONTRATADA, POr eSCrito, SObre imperfei96es, falhas ou irregularidades verifica-

das no objeto fomecido, Para que S加substituido’reParado ou corrigido;

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

sfb/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fomecimento do obeto’nO

prazo e foma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

DA com terceiros, ainda que vinculados a execu辞O do presente Temo de Contrato, bem como por

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

prepostos ou subordinados.

8.2. Sfro obriga96es da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga96es constantes nQ Edital, SeuS aneXOS e Sua PrO-

posta’aSSumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execu9fo do obieto;

b) Efetuar a entrega do o坤O em Perfeitas condi96es’COnfome especifica96es’PraZO e local cons-

tantes neste Temo de Contrat6J nO Temo de Referencia e seus anexos’aCOmPanhado da respectiva

nota fiscal胤ura, na qual constar各o as indica96es referentes aos itens adquiridos;

c) O o噂O deve estar acompanhado do manual do usu各rio’COm uma VerSfo em po血gues e da rela-

9aO da rede de assistencia t6cnica autorizada;

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

e) Substituir, reParar Ou COrrigir, aS SuaS eXPenSaS’nO PraZO fixado neste Temo de Contrato, O O噂O

D Comunicar a CONTRATANTE’nO PraZO m轟mo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

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

Va9aO;



g) Manter, durante toda a execu9fo do contrato, em COmPatibilidade com as obriga96es assumidas,

todas as condi96es de habilita9aO e qualifica9奮O eXigidas na licita9fo;

h) Indicar preposto para represent紅a durante a execu9各O do c9ntratO.

9. CLÅusuLA NONA - DA SUBCONTRATACÅo

9. 1. Nわser各admitida a subcontrata9fb do objeto do presente Termo de Contrato.

1 0. CLÅusuLA DEcIMA - SANC6ES ADMENISTRATIVAS

lO.1. Comete infra9fo a CONTRATADA que:

a) N奮o executar total ou parcialmente qualquer das obriga96es assumidas em decorrencia da contra-

ta碕0;

b) EnsQjar o retardamento da execu9fb do objeto;

C) Falhar ou fraudar na execu9為O do contrato;

d) Comportar-Se de modo inid6neo;

e) Cometer fraude fiscal.

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

CONTRATADA as seguintes san96es:

a) Advertencia, POr faltas leves, aSSim entendidas aquelas que n着o acarretem pr?juizos significativos

Para a CONTRATANTE;

b) Multa morat6ria de O,33% (zero ponto trinta e tr台s por cento) por dia de atraso i互iustificado sobre

o valor da parcela inadimplida, at6 o limite de 30 (trinta) dias・

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

xecu9肴O tOtal do o切eto.

d) Em caso de inexecu9看O ParCial, a multa compensat6ria, nO meSmO PerCentual do subitem acima,

ser各aplicada de foma proporcional a obriga9aO inadimplida.

e) Suspens各o de participar de processos e aquisi9fo e impedimento de contratar com o CONTRA-

TANTE pelo prazo de at6 dois anos.

f) San9肴O de impedimento de contratar prevista neste subitem tamb6m 6 aplicavel em quaisquer das

hip6teses previstas como infra9各O nO item l O. 1 deste Temo de Contrato.



10.3. As san96es previstas nos subitens `●a”, “e” e `T’poder着o ser aplicadas a CONTRATADA jun-

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

1 0.4. Tambem ficam sし直itas as mesmas penalidades as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condena9着O definitiva 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 Pregfo Eletr6nico.

10.5. A aplica9fb de qualquer das penalidades previstas realizar-Se-各em PrOCeSSO eSPeCifico que as-

Segurara O COntradit6rio e a ampla defesa a CONTRATADA.

10.6. As multas devidas e/ou prqiulZOS CauSados a CONTRATANTE ser為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寂imo de lO (dez)

dias, a COntar da data do recebimento da comunlCa9aO enViada pelo representante legal da CON-

TRATANTE.

10.8. Caso o valor da multa n肴o s匂a suficiente para cobrir os pr?juizos causados pela conduta da

CONTRATADA, O CONTRATANTE poder各cobrar o valor remanescente judicialmente, COnfome

artigo 419 do C6digo Civil.

1 0.9. O representante legal da CONTRATANTE, na aplica9aO das san96es, levar各em considera9aO a

gravidade da conduta do infrator’O Carater educativo da pena’bem como o dano causado’Observado

O Princfpio da proporcionalidade.

1 l. CLÅusuLA D丘cIMA PRIMEIRA - RESCISÅo

1 1.1. O presente ’Termo de Contrato poder各ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRA-

TANTE, mediante aviso prevIO, Sem PrQjuizo da aplica9fo das san96es previstas neste instrumento.

1 1.2. Os casos de rescisfo contratual serfo fomalmente motivados, aSSegurando-Se a CONTRATA-

DA o direito a previa e ampla defesa.



12. CLÅusuLA D丘cIMA SEGUNDA - VEDAC6ES

12工E 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 DEcIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13工A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, naS meSmaS COndi96es contratuais, OS aCr6scimos ou

SuPreSS6es que se fizerem necessdrios, at6 o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

1 3.2. As altera96es contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, Ser奮O Obrigatoria-

mente fomalizadas por meio de Temo Aditivo.

14. CLÅusuLA D丘CIMA QUARTA - FORO

14.1. E eleito o Foro de Volta Redonda para dirimir os litigios que deco調erem da execu9奮O deste

Termo de Contrato que n各o possam ser compostos pela concilia9aO.

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

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

Volta Redonda, 23 de outubro de 2020.

Responsivel legal da CONTRATADA

PauIa Busato cardoso
MMS Pinova Equipamentos e ′ns哩des
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TEST �●. �間 �(」 

∴　〉しノヽノlv 

Nomer糠註b。a`Silva」 

CPF: 847.084.177-72

晶　也も.ぐ。九五〇う、一三
Nome:

CPF: c膏小鳥も仁も予へcc勢
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醗醜態
醜聞の塾鱗
印SOS象　購V愛$引潮ぎN丁O$

Pregfo Eietr6nico no Ol/2020 - CIube dos Funcion緬os da Companhia Sider心rgica

Nacional.

CA丁ÅしOG O

lteml

Kit (COnjunto) Medicine BaIIs Confeccionado em p.u de aita 「esistencia; Enchimento com tecido

e grao de ferro; Fechamento com costu「as refo「9adas; Cada kit deve「a ser composto de O2

Medicjnes Bai看s de O2 KG, 07 Medici=eS Baiis de O3 KG, 02 Medici=eS Ba-Is de O4 KG, 07

Medicines Balis de O5 KG’06 Medicines Balls de O6 KG, 02 Medicines Balis de O7 KG, 02

Medicines Baiis de O8 KG, 02 Medicines Ba一一s de O9 KG e O7 Medicines Ba=s de lO KG,

Ma「ca: Rope Modelo: Medicine Ba=s


