ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/EQUIPE DE APOIO
CNPJ 03.238.581/0001-92, Home Page: www.prefeituranovosaojoaquim.com.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.
Processo Nº 75/2014 - Pregão Presencial nº 61/2014
Validade: 12(doze) meses
Às 14:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM,
reuniram-se na sala SETOR DE LICITAÇÃO, situada à RUA CACHOEIRA DA FUMAÇA, nº 77, BAIRRO
JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM/MT, CEP: 78.625-000, Fone: (66) 34479-1158, Fax: (66)
34479-1158, inscrito no CNPJ sob o nº 03.238.581/0001-92 , representado pelo Pregoeiro, Sr. VALBER
KENEDY BARBOZA SANDES, brasileiro, casado, portador da CI nº 06254446/SSP-MT, e do CPF/MF nº
697.807.141-20, e os membros da Equipe de Apoio LEANDRO DE SOUZA SIVA, CLAUDENIR BENTO DE
OLIVEIRA E ELDIMIRA OLIVEIRA RODRIGUES, designados pela Portaria nº 04/2014 e 006/2014, de
02/01/2.014, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pela Portaria n.º
16/2009 , que conduziram o Pregão nº 61/2014, e a empresa ESPORTES LUCIANO LTDA - ME,
devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o №
08.954.824/0001-02 e Inscrição Estadual sob o № 13.341.574-0, estabelecida à Av. Couto Magalhães nº 873,
Bairro Centro, na cidade de Várzea Grande CEP: 78110-400 Estado de Mato Grosso, representado neste ato
pelo Sr. LUCIANO MOREIRA DE LIMA, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Várzea
Grande/MT, portador da RG № 1.422.141-1/SSP-MT e do CPF/MF № 016.848.641-51, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à
matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação
supracitada,
resolvem efetuar o Registro de Preço, conforme decisão alcançada às fls. ......... e
HOMOLOGADA às fls. ........., ambas referente ao Pregão Presencial nº 61/2014, nas condições em que
segue:

01. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO obtido na licitação
PREGÃO PRESENCIAL nº 61/2014; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da empresa
relacionada na Cláusula Quarta deste instrumento, visando o fornecimento de Refeições conforme Termo de
Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades,
especificações e condições indicadas na Clausula Quarta, item 4.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da
licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas de
conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP).

02. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial nº 60/2014, com fundamento nas /Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores,
conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal LEONARDO FARIA ZAMPA, disposta no
Processo de Licitação nº 75/2014.

03. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos produtos, em estrita observância dos
termos constantes no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 61/2014.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 61/2014 e seus anexos.

04. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
NOME: ESPORTES LUCIANO LTDA - ME
CNPJ: 08.954.824/0001-02
INSCRIÇÃO: 13.341.574-0
ENDEREÇO: Av. Couto Magalhães, nº 873, Bairro Centro
CEP: 78110-400
CIDADE/UF: Várzea Grande - MT
TELEFONES: (65) 3682-3026
E-MAIL: contato@lupsesports.com.br
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REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MOREIRA DE LIMA
RG: 1.422.141-1/SSP-MT
CPF: 016.848.641-51
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS
Item Quant Unid.
Descrição dos Produtos
Marca
02

10

UND

06

10

UND

07

50

UND

08

25

UND

09

50

UND

11

10

UND

13

20

UND

14

20

UND

15

20

UND

17

03

UND

18

10

UND

20

15

UND

21

15

UND

APITO PARA ARBITRO PROFISSIONAL TAMANHO
POKER
MÉDIO: Apito Plástico com bico revestido de silicone.
BOLA DE FUTEBOL DE AREIA: Principais
Características Material: Em PU Circunferência: 67 cm
WINNER
Pressão: 6-8 lbs Peso Aproximado: 420 g, costurada a
mão câmara de butil miolo substituível.
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 12
GOMOS: Categoria adulto, com sistema de gomos
termo fundidos, confeccionada em PU Poliuretano) e
câmara em bútil, válvula com miolo de silicone
WINNER
removível e lubrificado, peso 410 a 440 gramas,
diâmetro 68 a 70 cm, a bola deverá vir acompanhada
de 01(um) miolo de válvula
em silicone para
substituição.
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 12 GOMOS:
Profissional, 68- 70 cm, 420-450gramas,12 gomos, WINNER
câmara Airvility/butil, pu, miolo substituível e lubrificado
BOLA DE FUTSAL 12 GOMOS: Categoria adulto, com
sistema de gomos termo fundidos, confeccionada em
PU (poliuretano) e câmara em bútil, válvula com miolo
de silicone removível e lubrificado, peso 390 a 440 WINNER
gramas diâmetro 61 a 64 cm, aprovada pela, a bola
deverá vir acompanhada de 01(um) miolo de válvula
em silicone para substituição.
BOLA DE VÔLEI DE AREIA OFICIAL: Com 12 gomos,
Confeccionada em couro sintético.com absorção de 0%
WINNER
de água, câmara; matrizada; miolo removível e
Lubrificado, 260 - 280 g, 0,28cm
BOLA HANDBALL FEMININO C/ COSTURA:
Produzido em PU Costurada à mão. Peso e tamanho
KAGIVA
oficial. Miolo substituível Garantia contra defeitos de
fabricação. Fabricado no Brasil.
BOLA HANDBALL INFANTIL C/ COSTURA:
Produzido em PU Costurada à mão. Peso e tamanho
KAGIVA
oficial. Miolo substituível. Garantia contra defeitos de
fabricação. Fabricado no Brasil.
BOLA HANDBALL MASCULINO C/ COSTURA:
Produzido em PU Costurada à mão. Peso e tamanho
KAGIVA
oficial. Miolo substituível Garantia contra defeitos de
fabricação. Fabricado no Brasil
BOLSA FARDAMENTO ESPORTIVO: Bolsa para
Fardamento, Carrega grande quantidade de materiais
HJ
de
treino
em
geral
Material
em
nylon
Alça complementar Zíper
BOMBA P/ ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO:
Desenvolvida para encher bolas. Bomba de dupla ação
STADIUM
(infla nos dois sentidos). Vem com uma mangueira e
dois bicos.
CAMISA DE ARBITRO TAMANHO EXTRA GRANDE:
Desenvolvida em poliéster microfibra, material com
tecnologia Dry Active, proporcionando um toque mais
KANXA
macio e acabamento antimicróbica que evita formação
de odores. Trama especial que proporciona maior
ventilação. Rápida eliminação do suor.
CAMISA DE ARBITRO TAMANHO GRANDE: KANXA

Pr. Unit. Pr. Total
13,08

130,80

77,88

778,80

83,88

4.194,00

83,88

2.097,00

83,88

4.194,00

47,88

478,80

90,00

1.800,00

80,00

1.600,00

105,00

2.100,00

47,00

141,00

19,00

190,00

42,50

637,50

42,50

637,50
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22

15

UND

23

300

UND

24

10

KIT

25

10

KIT

26

20

UND

27

20

UND

28

06

UND

29

200

MT

31

06

JG

34

15

PAR

36

10

PAR

56

03

UND

57

03

UND

58

03

UND

Desenvolvida em poliéster microfibra, material com
tecnologia Dry Active, proporcionando um toque mais
macio e acabamento antimicróbica que evita formação
de odores. Trama especial que proporciona maior
ventilação. Rápida eliminação do suor.
CAMISA
DE
ARBITRO
TAMANHO
MÉDIA:
Desenvolvida em poliéster microfibra, material com
tecnologia Dry Active, proporcionando um toque mais
KANXA
macio e acabamento antimicrobial que evita formação
de odores. Trama especial que proporciona maior
ventilação. Rápida eliminação do suor.
CAMISA INFANTIL DE 4 A 10 ANOS: Para praticas
PLAY
Esportivas, tecido 100% algodão.
FAIR
CARTÃO OFICIAL PARA JUIZ CAMPO: Em PVC
1mm flexível. Aceita anotações a lápis, posteriormente
SCALIBU
apagáveis. EMBALAGEM: Kit com 1 vermelho e 1
amarelo
CARTÃO OFICIAL PARA JUIZ FUTSAL: Em PVC
1mm flexível composto por três peças coloridas, conta SCALIBU
com espaço para anotações na parte de traz.
CONE PLASTICO PARA TREINO 22CM
PLASTISU
CORDA DE PULAR EM NYLON C/PEGADORES:
SCALIBU
Tamanho aproximadamente 2,5m
FAIXA DE CAPITÃO: Faixas de capitão são ajustáveis
e confortáveis no braço, não causando incômodos. SCALIBU
100% elastano.
FITA DE MARCAÇÃO FUTEBOL DE AREIA MT: As
fitas de marcação possuem medidas oficiais, Futebol
de Areia (30 m x 42 m). São produzidas em PVC,
material durável, flexível, leve e fácil de limpar, na cor MASTER
laranja light. Para a fixação no solo (areia, grama...) o
kit possui 4 hastes de metal, para fixar as fitas através
dos anéis de metal em suas pontas.
JOGO DE FARDAMENTO ESPORTIVO PARA
FUTEBOL: Composto de 15 calções, 15 camisetas
(tecido de Jacard 100% poliéster, gola “o”) e 15 pares
PLAY
de meias, Tipo meião (65,5% poliamida, 20% algodão,
FAIR
10,5% Poliéster e 4% elastano) 01 camiseta para
goleiro, e 01 Calça para goleiro.
REDE DE FUTSAL (PAR): Com fio 4mm em nylon,
100% Polietileno, tamanho aproximado 3,00m c x MATRIX
2,00m a x 1,00m .
REDE FUTEBOL SOCIETY (PAR): 4 Metros De
Largura X 2,20 Metros De Altura, Fio 4mm (Reforçado)
MATRIX
Trançado
Confeccionado Em Nylon.
TROFÉU
EM
PLÁSTICO
E
POLISTIRENO
JEB’S
87CM:Altura em cm com a estatueta
TROFÉU
EM
PLÁSTICO
E
POLISTIRENO
JEB’S
94CM:Altura em cm com a estatueta
TROFÉU
EM
PLÁSTICO
E
POLISTIRENO
JEB’S
102CM:Altura em cm com a estatueta

42,50

637,50

19,50

5.850,00

9,00

90,00

10,00

100,00

6,40

128,00

8,00

160,00

7,00

42,00

2,50

500,00

670,00

4.020,00

71,00

1.065,00

103,00

1.030,00

131,00

393,00

143,00

429,00

155,00

465,00

Total Geral ............................................................................... R$ 33.888,90

05. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, a licitante vencedora
deverá estar com a documentação obrigatória válida;
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5.2. Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na
ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
5.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
a) A empresa se obrigará em um prazo máximo de 02 (dois) dias, a solucionar quaisquer problemas com os
itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades
propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso
inadequado.
b) A licitante vencedora, detentora do registro de preços, fica obrigada a aceitar acréscimos de até 25% do
valor contratado nos preços da Ata de Registro de Preços.
c) Assinar a ata da sessão pública de pregão e os relatórios com os preços ofertados nas etapas de lances
verbais que substituirão a apresentação de nova proposta adequada ao preço ofertado. Se a empresa não
se fizer representar até o final da sessão deverá então apresentar a nova proposta adequada ao preço
ofertado nas etapas de lances verbais, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação
realizada na sessão pública do pregão.
d) Será responsável pelo fornecimento dos bens dentro dos padrões adequados de qualidade e segurança e
demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à qualidade de consumidor
à Prefeitura.
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender,
de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao
objeto deste Edital, bem como a respeito da qualidade dos produtos, casos em que a CONTRATADA deverá,
às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade destes.
f) Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto as condições de habilitação e qualificação,
durante toda a execução do contrato.
g) Fornecer os produtos, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas.
h) Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências legais, normas do fabricante e
especificações técnicas.
i) Comunicar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, qualquer irregularidade
constatada durante o fornecimento dos produtos.

06. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto
adjudicado dentro das especificações;
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
fornecimento dos produtos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total
responsabilidade;
6.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste
ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das
especificações deste Edital.

07. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base
no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93.
7.2. A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro
do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação, descabendo à
Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.
7.3. À Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, no exercício do interesse público, é assegurado o direito de
exigir que a Detentora, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 60 (sessenta)
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dias, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual, respeitado o
prazo fixado nesta ata.

08. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Gerencia Municipal de Contratos, Convênios e
Licitações, da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

09. DO PAGAMENTO
9.1. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas fiscais correspondentes
ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos,
sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar
acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizada pela Secretaria Solicitante.
9.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem
Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento e atestação das referidas notas fiscais pelo
servidor designado pela Administração para a fiscalização do contrato;
9.3. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas.
9.4. Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados deverão vir com nome e
especificações, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento.
9.5. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, para
os fins de retenções de impostos.
9.6. Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a emissão
de NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
9.6.1. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 9.2, os dias que se passarem entre a data da
devolução e a da reapresentação;
9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização
monetária.
9.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
9.9. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS, devidamente
válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal).

10. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
10.1. Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a
possibilidade de readequação dos preços vigentes pela Administração para manter o equilíbrio econômicofinanceiro, ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie,
considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro
de preços.
10.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da Detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela
Administração à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela Detentora,
serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da ata.
10.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado.
Por conseguinte, independentemente de provocação da Administração, no caso de redução, ainda que
temporária, dos preços de mercado, a Detentora obriga-se a comunicar à Prefeitura o novo preço que
substituirá o então registrado.
10.3.1. Caso a Detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada
à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
10.4. Caberá à Administração, à cada aquisição, efetuar as pesquisas de preços de mercado para verificar a
compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do Registro, sempre que a
pesquisa constar preços menores.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS
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11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
11.1.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata
de Registro de Preços;
11.1.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78
da Lei 8.666/93;
11.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste
Registro;
11.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas neste Edital.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR,
relativas ao fornecimento do Item.
11.6. Caso a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES
12.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por
cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com a multa prevista no item 12.2.;
12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos equipamentos de informática objeto desta
Ata, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87
da Lei nº 8.666/93:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Novo São Joaquim, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade de 02 (dois) anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002;
12.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
intimação por parte da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, o respectivo valor será descontado dos
créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar
será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal;
12.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
12.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no
item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
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13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes das contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos
próprios previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de 2014 e no exercício posterior 2.015, nas
seguintes rubricas orçamentárias:
Classificação: (74)
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.020. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Presencial nº 61/2014, seus anexos e as propostas da contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

15. DA PUBLICAÇÃO
15.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim providenciará a
publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso
(AMM), conforme Lei nº 10.520/02.

16. DO FORO
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Novo São Joaquim-MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal.

Novo São Joaquim-MT, em 15, de Dezembro de 2014.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal

_________________________________
ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

CONTRATADA
Responsável

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Pregoeiro Oficial
Ata de registro de Preços nº 44/2014.
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