
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
TERMO DE CONTRATO CBC N° 12/2020

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 
12/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O CLUB 
ATHLETICO PAULISTANO E A EMPRESA

IMPORTACAO, 
EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

KA SPORTS

O CLUB ATHLETICO PAULISTANO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 60.927.472/0001-16, 

sediado no Rua Honduras, n° 1.400, Jardim America, Sdo Paulo - SP, cep 01428-900, 

neste ato representado pelo Sr. Presidente, Paulo Cesar Mario Movizzo, casado e 

empresdrio, portador da carteira de identidade n° 2.488.219-7, expedida pela SSP, 

e CPF n° 012.469.758-58, doravante denominado CONTRATANTE, e a KA SPORTS - 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.610.610/0001 -81, sediado na Rua Borges Lagoa, n° 

971, Conj. 81, Vila Clementine - Sdo Paulo - SP, Cep: 04.038-032, doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Socio o Sr. Ailton 

Schiavetto Marques, casado e profissional de educagdo fisica, portador da 

carteira de identidade RG n° 9796879, expedida pela SSP, e CPF n° 083.616.128- 

90,tendo em vista o que consta no contrato de compra, referente ao edital 

12/2020 e em observdncia as disposigoes contidas no regulamento de compras e 

contratagdes do CBC, resolvem celebrar o presente termo de contrato de compra 

n° 12/2020, decorrente do pegdo eletrdnico n° 12/2020, mediante as cldusulas e 

condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA la - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de contrato de compra, a aquisigdo do 
equipamento esportivo: Plataforma de treinamento de resistencia Vertimax V8 e 
Conjunto de celulas luminicas, conforme especificagdes e quantitativos no termo 
de referencia, anexo do edital do pregdo Eletrdnico n° 12/2020.

1.2. Este Termo de Contrato de Compra vincula-se ao Edital do Pregdo Eletrdnico 
n° 12/2020, identificado no predmbulo e d yfxoposta vencedora, 
independentemente detranscrigdo.
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1.3. Discriminagao dos itens objeto deste Termo de Contrato de Compra:

DESCRICAO \ ESPECIFICACOESITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE

MEDIDA

Descrigao: Plataforma de 
treinamento de resistencia Vertimax
V8.

Unidade
Especificagdo tecnica:: Sistema de 
treinamento de velocidade e salto 
vertical, projetado para uso de 
perna e brago em multi-pontos. 
Permite treinamento fora da 
plataforma com 4 cordas eldsticas 
ate aproximadamente 9 metros. 
Treina ate 5 atletas 
simultaneamente - 1 na plataforma 
e 4 fora. Incluido: Cinto, Conjunto 
Flexor de Quadril, algas de 
tornozelo, algas de palma da mao. 
Tamanho: 120 x 180 cm. Area de 
120x 120 cm no tapete de 
aterrissagem

R$ 122.221,00

Descrlgao: Conjunto de celulas 
luminicas.

Especificagao tecnica: Sistema sem 
fio optico de treinamento e 
medigdo para uso em treinamento 
e reabilitagdo. Dimensoes: 51 x 19x 
42 cm. Peso: 7 kg

2 Unidade

CLAUSULA 2° - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigencia deste termo de Contrato de compra e aquele fixado no 
termo de referencia, com inicio na data de 30/08/2020 e encerrando em
30/11/2020.
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CLAUSULA 3°-DO PRECO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ 122.221,00 (cento e vinte e 
dois mil, duzentos e vinte e um reals), valor constante na proposta vencedora.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administragao, frete, instalagao, montagem, seguro e outros necessaries ao 
cumprimento integral do objetivo da contratagdo.

CLAUSULA 4a - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados do recebimento da 
nota fiscal/fatura, conforme delineado no Termo de referencia, respeitando o que 
segue:

4.1.2. As notas deverdo ser emitidas e entregues ao setor responsavel e 
consequentemente enviadas no e-mail nfe@paulistano.org.br no caso de servigo 
e no e-mail danfe@paulistano.org.br no caso de produto (acompanhando 
produto) com no minima 20 (vinte) dias do vencimento, respeitando o prazo 
minima de 10 (dez) dias da entrega ao financeiro ou no vencimento apos este 
prazo. Fica ciente que as notas apenas deverdo ser faturadas no aceite do 
contratante, no contrdrio podera haver atraso por aguardo de avaliagdo do 
pagamento e consequente aceite.

4.1.3. Notas enviadas por correspondencia sera considerado o recebimento pela 
contratada para contagem do prazo de vencimento.

4.1.4. Ndo serdo permitidos descontos de duplicates, bem como e vedada a 
cessdo de qualquer credito decorrente do Contrato e de todo e qualquer 
eventual titulo de credito emitido em razdo do Contrato com o CONTRATANTE, que 
contera necessariamente a clausula “Ndo d Ordem”, tirando-lhe o carater de 
circulagdo, eximindo-se o CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento ou 
obrigagdo a terceiros, por titulos de circulagdo ou garantia, inclusive quanto aos 
direitos emergentes do presente Contrato e, em hipotese alguma, o CONTRATANTE 
aceitard tais titulos, os quais serdo devolvidos, incontinente, d pessoa juridico/fisica 
que os houver apresentado. Ndo serdo aceitos para pagamento documentos de 
cobranga que estejam em desacordo com os valores constantes neste Contrato.

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas d 
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerd em 5 (cinco) dias apos a data de sua 
apresentagdo vdlida.

4.2.1. A nota fiscal deverd, obrigatoriamente, apresentar os seguintes dados 
referentes: “Pagamento referente a aquisigdo de itens conforme termo de 
execugdo 12/2020 celebrado entre comite brasileiro de /lubes e Club Athletico
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Paulistano em fungao do edital de chamamento de projetos n° 12/2020 do comite 
brasileiro de clubes".

4.3. O pagamento sera realizado, exclusivamente, mediante transferencia 
bancaria em nome da CONTRATADA.

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

4.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como efetivada 
a transferencia bancaria para o pagamento.

4.6. Havendo erro na apresentagdo na apresentagdo da nota fiscal ou dos 
documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstdncia que impega a 
liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara 
sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se apos a comprovagdo da 
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para o CONTRATANTE.

4.7. Havendo atraso nos pagamentos sobre a quantia devida, incidira corregao 
monetaria, juros monetarios, d razdo de 1% (um por cento) ao mes, calculados 
"pro rata tempore" em relagdo ao atraso injustificado.

CLAUSULA 5a - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1. Ndo havera exigencia de garantia de execugdo para a presente 
contratagdo.

CLAUSULA 6a- DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto devera ser entregue na sede do CONTRATANTE em ate 90 (noventa) 
dias contados da assinatura do Termo de contrato, conforme consta no Termo de 
referencia, anexo ao edital.

6.2. O objeto sera recebido provisoriamente em ate 10 (dez) dias uteis contados 
do recebimento da nota fiscal/fatura na sede do CONTRATANTE, pelo (a) 
responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato, para efeito de 
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes 
neste Termo de referencia e na proposta.

6.3. Na entrega do objeto, a CONTRATADA devera apresentar nota fiscal/fatura, 
colher no comprovante de entrega, a assinatura, data, cargo e numero do RG e 
CPF do responsdvel pelo recebimento do objeto.

6.4. Sendo constado alguma irregularidade no objeto, o CONTRATANTE podera:

i/
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a) Rejeita-lo no todo ou em parte, quando a irregularidade for relacionada 

com a especificagdo do objeto, determinando sua substituigao ou 
rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabfveis, 
devendo a CONTRATADA faze-la em conformidade com a indicagao do 
CONTRATANTE, no prazo maxima de 10 (dez)dias corridos, contados do 
recebimento da notificagdo por escrito, sendo mantido o prego 
inicialmente contratado;

b) No caso da diferenga na quantidade do objeto, o CONTRATANTE devera 
determiner sua complementagdo ou rescindir a contratagdo, sem prejuizo 
das penalidades cabiveis, devendo a CONTRATADA faze-la em 
conformidade com a indicagao do CONTRATANTE, no prazo maxima de 10 
(dez) dias corridos, contados da notificagdo por escrito, sendo mantido o 
prego inicialmente contratado.

6.5. O recebimento definitive do objeto dar-se a no prazo de 10 (dez) dias corridos 
apos o recebimento provisorio, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificagdes contratadas, e consequentemente aceitagdo 
mediante Termo de recebimento.

6.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se d como realizada, consumando-se 
o recebimento definitive no dia do esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisorio ou definitive do objeto ndo exclui a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato.

CLAUSULA 7a- DA FISCALIZACAO

7.1. Sera designado pelo CONTRATANTE um representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com execugdo e determinando o que for necessdrio d regularizagdo 
de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeigdes tecnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorrencia 
desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
prepostos.

7.3. O representante do CONTRATANTE anotard em registro proprio todas as 
ocorrencias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, 
bem como o name dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessdrio d regularizagdo das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos d autoridade competente ctfara as providencias 
cabiveis. /
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CLAUSULA 8°- DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. Sao obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificagoes constantes do edital e da proposta 
vencedora, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
cjComunicar d CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, 
reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA, 
atraves de comissoes/servidor especialmente designado;
e) Efetuar o pagamento d CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
f) O CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados d execugao 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. Sdo obrigagoes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagoes constantes no edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto;
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagoes, 
prazo e local constantes neste Termo de contrato, no Termo de referencia e seus 
anexos, acompanhado da respective nota fiscal/fatura, na qual constarao as 
indicagoes referentes aos itens adquiridos;
c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto;
d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expenses, no prazo fixado neste Termo de 
contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
e) Comunicar o CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data de entrega, os motives que impossibilitam o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovagdo;
f) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as 
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas 
na licitagao;
g) Indicar preposto para representd-la durante a execugao do Contrato.

CLAUSULA 9° - DA SUBCONTRATAgAO

9.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto do pre^ente Termo de
Contrato.
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CLAUSULA 10° - DAS SANCHES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infrogao a CONTRATADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em 
decorrencia da contratagao;

b) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
d) Comportar-se de modo inidoneo;
e) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pode aplicar d CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Advertencia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam 
prejufzos significativos para o CONTRATANTE;

b) Multa moratoria de 0,33% (zero virgula trinta e tres por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, ate o limite de 60 
(sessenta) dias.

c) Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
Contrato, no caso de inexecugdo total do objeto.

d) Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo 
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a 
obrigagdo inadimplida.

e) Suspensdo de participar de processes e aquisigoes e impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de ate dois anos.

f) Sangdo de impedimento de contratar prevista neste subitem tambem e 
aplicdvel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo no item 10.1 
deste Termo de contrato.

10.3. As sangoes previstas nos subitens "a", "e" e “f” poderdo ser aplicadas d 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados.

10.4. Tambem ficam sujeitas as mesmas penalidades as empresas ou profissionais 
que:

a) Tenham sofrido condenagdo definitive por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do pregdo 
eletrdnico.

10.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas 
processos especifico que assegurard o contraditorio e a/ample defesa d
CONTRATADA. /

alizar-se d em

/
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10.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados ao CONTRATANTE serao deduzidos 
dos valores a serem pages, ou recolhidos em favor do CONTRATANTE, ou, ainda, 
deduzidos da garantia de execugdo.

10.7. Caso o CONTRATANTE determine, a muita deverd ser recolhida no prazo 
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao 
enviada pelo representante legal do CONTRATANTE.

10.8. Caso o valor da muita ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados 
pela conduta da CONTRATADA, o CONTRATANTE podera cobrar o valor 
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do codigo civil.

10.9. O represente legal do CONTRATANTE, na aplicagao das sangoes, levara em 
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, 
bem como o dano causado, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA 11° - DA RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido por ato unilateral e 
escrito do CONTRATANTE, mediante aviso previo, sem prejuizo da aplicagao das 
sangoes previstas neste instrumento.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados, assegurando- 
se d CONTRATADA o direito d previa a ampla defesa.

CLAUSULA 12° - DAS VEDAC^ES

12.1. E vedada d CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de contrato para qualquer operagdo 
financeira;
b) Interromper a execugdo contratual sob alegagdo de inadimplemento por parte 
do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA 13° - DAS ALTERAgOES

13.1. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os 
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessdrio, ate o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13.2. As alteragoes contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, 
serao obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo aditivo/
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CLAUSULA 14°-DO FORO

14.1. E eleito o foro da comarca de Sao Paulo, para dirimir os litigios que decorrem 
da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela 
conciliagdo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato de compra 
foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, 
vai assinado pelos contraentes.

Sdo Paulo, 08 de setembro de 2020.

Pelo CONTRATANTE:

? ^
Paulo Cesar Mario Movizzo 
CPF: 012.469.758.-58

Gil Ferrari Bacos 
CPF: 014.316.608-50

Pelo CONTRATADA:

Ailton Schiavetto Marques 
CPF: 083.616.128-90

Testemunhas:
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