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oEPARÍÂMENTo DE coNTRAÍos Ê coNVÊN|os

CONTRATO N9 018/2021-PMU

\

TERMO OE CONÍRATO DE

PRESTAçÃo DE sERVIÇo QUE
ENTRE sI cEIÊBRAM o MUNIcÍPIo
DE LARANJAT DO JARI E A EMPRESA

JoÃo BRUNo tAcÊRDA At-vEs
01464756236, PARA OS F|NS

ABAIXO DECTARADOS.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de dirêito, os no fim assinados, de um lado fUUHtCÍptO Ot
TARANJAI DO JARI, pessoa juridical de direito publicô interno, CNPJ (MF) ne 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portadôr cjo RG

ne 274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari, doravante
denominado CoNTRATANTE, do outro lado, a empresa JOÃO BRUNO |ACERDA A|-VE5 01464756216, inscrita no
CNPJ ne 39.256.245/0001-10, com sede na Av Tancredo Neves, ne 3195 Bairro Castanheira, laranjal do Jarí-AP,

neste ato representado pelo Sr. João Bruno Lacerda Alves, portador da Carteira de ldentidade n.e 526266-PÍCIAP
e CPF n.s 074.647.562-36, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo

Administrativo n.e 20A.018/2O27-SEMAP/PMU e em observância às disposições do aít. 37, inciso XXI da

Constituição Federal, pela Lei ne 8.666, de 2l/06/1993, legislação correlata, resolvem de comum acordo e na

melhor forma de direito celebrar o presente COíITRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

cúUsUtA PRIMEIRA - DO OEJETo

1.1. O presente lnstrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar serviços de

lâvagem de veículos operacionâis (automóveis leves, veículos pesados, caminhonetes, vans, ônibus, caminhões e
máquinas leves, médias e pesadas), pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Laranjal do JarÍ - AP

(Administração Geral) e dos Fundos Municipais de Assistência, Educação, e Meio Ambiente, conforme condições e
especificações constantes do Termo de Referência.

cúUsUTÂ SÊGUNDA - DA DoCUMENTAçÂO COMPTEMÉNTAR

2.1. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como ao estabelecado no ato

convocatório, em seu anexo (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico ne OO7 /2O27-CP|/PMLj, e na proposta

firmada pela CONIRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 208.018/2021-SEMAP/PMLJ, que,

independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, naquilo que não o

contrariar.

cúusuTA TERCEIRA - DA vI6ÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinãtura, podendo

ser prorrogado por iguais e sucessivos peíodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, lnciso ll

da 1ei8.666/93 e alteraçôes.

cúusuLÂ QUARTA - DÂ DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

Órgão/Uc: o7q)O - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Ação; 04.122.0010.2011- Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejâmento

Elemento de Dêspesa: 33.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurídica

Fonte: oOlürcO

cúusuLA eutNTA - DA ExEcuçÃo, EsPEctFtcAçÕEs E quÂNTIDADES Dos sERVIços.

5.1. Os serviços decorrentes do Registro de Preços serão executados de acordo com a necessidade e conveniência

do órgão requisitãnte, através das Unidades Administrativas, mediante a emissão de Ordem de Serviço,

EFü
acompanhada da nota de empenho
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5.2. As especificações, e os quantitativos dos serviços estão descritos nos Anexo I (A) do Íermo de Referênciâ.

5.3. Para o Registro de Preços do presente ob.ieto, o município de Laranjal do Jari - Ap, não está prevendo o
estabelecimento de quantidades mínimas e máximas a serem contrâtados.

5.4. Os licitantes devem ofertar proposta parâ toda ã quantidade constante de cada item especificado no Anexo I

(A) do Termo de Referência.

cúusutA sErrA - Do vAroR CoNTRATUAT E DAs coNDtçôEs DE eAGAMENTo

5.1. O vâlor eíimado global deste Contrato é de RS 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais), conforme itens
e valores unitários constantes em anexo.

5.2. O paSamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após a regular execução dos
serviços, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria
Municipal, dê Finanças.

6.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação poÍ parte da empresa da Nota
Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação perante
a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT);

6,2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária
indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da

respectivã agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado ocrédito.

6.3. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer

débito existente da empresa em consequência de penalidade âplicada durante o fornecimento do objeto deste

certame.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penâlidâde ou inadimplência, sem que isto geíe direito ao pleito de

reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

6.5. No cãso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de ãlguma forma
para tãnto, fica convencionado que a taxa de âtuâlização financeira devida pela contrâtãnte, entre a data acima

referida e â correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

l= Índice de atualização financeira; l=(Tx/100)
365

Tx = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

EM = Encar8os moratórios;

N = Número de dias entÍe a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

cúusuLA sÉÍrMADo - pRAzo, Do tocAt E DAs coNDlçÕEs DE PRESTAçÃo Dos sERVIços:

7.1. A contratada deverá prestâr os serviços solicitados, em estrita conformidade com disposições e

especiÍicações do Termo de Referência.

7.2. O objeto refere-se a uma estimativa de utilização dos serviços, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses,

assim, não poderão ser executados em umã única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender

as quantidades estipuladas nas Ordens de Serviço emitidas pelo Órgão solicitante. A execução dos serviços deverá

ser imediata, â partir da assinatura deste lnstrumento, mediante a apresentação das Ordens de Serviço emitidas

pelo Órgão solicitante, de acordo com as necessidades destes.

7,3. Os serviços, especificados no Termo de Referência, deverão ser prestados em estabelecimento de

responsabilidade da CONTRAIADA na sede da CONTRATANÍE, a qual deverá ter estrutura e todos os

equipamentos necessários à perfeita execução, inclusive, pátio adequado para guarda dos veículos instalados no

Município de Laranjal do lari. hr
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7.3.1. As instalações físicas da empresas CONTRATADA deverá estãr localizadas a uma distância máximã de 50
(cinquenta) km da sede da Prefeitura Municipal de Laran.ial do Jari- Ap.

7.4. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na reâlização dos serviços, a
CONÍRATADA deverá dispor, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços e deste lnstrumento, das
instalaçôes físicas devidâmente regulamentâdas frente à legislâção pertinente (municipal, estadual e federal) e
devidamente equipada com máquinas, ferramentas, pessoal, estrutura predial e territorial, e outros pertinentes
ãos serviços.

7.5. A execução dos serviços será de forma fracionada, de acordo com as necessidades do órgão requisitante,
mediante formulário próprio de Ordem de Serviço, emitida pelo Departamento de Compras.

7.6. Na medida da necessidade, o órgão requisitante, âtravés de servidores previamente autorizados fará
solicitação dos serviços junto à CONTRATADA.

7.7. A CONTRATADA deverá permitir a entradã de servidores (auditagem veicular) indicados pela
Administração, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, ãntes e durante a prestação do serviço,
bem como mediante a entrega finâl do serviço pronto.

7.a. Íodos os veículos encaminhados para lavagem serão registrados por: órgão/entidade CONTRATANTÉ;
placas dos veÍculos; o dia da entrada e saída; devendo ser encaminhado relatório mensal, e por meio eletrônico,
ao órgão solicitante, o qual deverá ser entregue, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao realizado, sob pena

de caracterização de inexecução contratual.

7.9. Todo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estãr justificado previamente e por
escrito, cabendo a anuência da CONTRATANTE, devendo ainda constâÍ no histórico do veículo/máquina.

7.9.1. Fica vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pela Secretaria
Municipal de lnfrâestrutura/Administração/Transporte.

7.10. As notâs fiscais deverão ser acompanhadas dos relatórios de lavagem.

7.11. A contratada deverá designar um funcionário de seu quadro de pessoal para Íicar responsável em atender
as solicitaçôes do órgão requisitante.

7.12. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes âo fornecimento de mão de obra,
necessários à perÍeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos,

como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e desmobilização,

e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do presente Íermo de

Referência ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipâlidade, nenhum
custo ãdicional.

7.13. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir,
remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se veriÍicarem

defeitos ou incorreçôes resultantes da prestação no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação que lhe

for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda

classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56

â 80 do código de Defesa doConsumidor.

7,L4. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pela

licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento dâs exigências da ARP - Ata de Registro de Preços,

podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação

b) oefinitivâmentê, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediãnte, "atesto" na nota , \o t\\

III

cúusura orrAVA - DAs coNDlçÕEs DE RECEBTMENTo Dos sERVIços:

8.1. O objeto da presente contratação será recebido pelo órgão requisitante dos serviços, através de servidor

designado, mediânte Termo de Recebimento da efetiva prestação dos serviços e deverá atestar seu recebimento.

8.1.1, os serviços serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, no ato dâ entrega por Servidor, ou Comissão, que procederá a conferência de sua

conformidade com as especificações, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse

recebimento;
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fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao
pagamento.

8.2. O recebimento e a aceitação do objeto deste lnstrumento, estão condicionados ao enquãdramento nas
especificações do ob.ieto, descritãs no Termo de ReÍerência e Anexos e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos
I e ll, e seus parágrafos da Lei n.e 8.666/93, no que lhes for aplicável.

8.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da contratada pela qualidade dos serviços fornecidos.

8.4. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços executados em desacordo com a ata e o TR,

devendo estes ser refeitos, às expensas dâ contratadâ, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de
adicionãis.

cúusuLA NoNA - DAs oBRTGAçÕEs oA CoNTRATANTE

9.1. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrãda na execução do serviço;

9.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

9.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informações necessárias pâra a prestâção do
serviço;

9.4. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por esta atribuição;

9.5. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do serviço;

9.6. Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor competente.

9.1. Efetuar, em favor da empresa contratâda o pagamento, nas condições estabelecidas no Termo de

Referência.

cúUsuLA DÉcIMÂ - DAs oBRIGÂçõEs DA CoNTRATADA

10.1. Tomar todas as providencias necessárias à fiel execução dos serviços deste lnstrumento de Contrato.

10.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificaçôes exigidas na licitação.

10.3. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinâs estabelecidos, em observância às normas

legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnicã.

10.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANÍE.

10.5. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e especificações

aprovadas pelo CONTRATANTE.

1O.5. Cumprir, impreterlvelmente, todos os prazos e condiçôes exigidas e observar as datas, horários

estabelecidos pelo CONTRATANTE.

10.7. Responder, em relâção aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços

constantes no Termo de Referência.

10.8. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contratante que estejam em sua responsabilidade,
quando da execução do serviço.

1O,9. Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da CONTRATADA, que

esteiâm sobre sua guârda, quando da execução do serviço.

10.10. Refazer os serviços comprovadamente considerados inadequados pelo CONTRATANTE.

10.11. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo CONTRATANÍE

atendendo às reclamaçôes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer

serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as normas, especificaçôes e técnicas

usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros.

cúUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCÂIIZAçÃO

11.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do PreSão Eletrônico n.e 0O7l2O2L- \
PML,, estão previstos noTermode Referência, anexo ldo respectivo ed ita r, 1 í\\ \óN

tE ÀD ,ü
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11.2. Nos termos do art. 67 da Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante dâ Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução do serviço e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados;

11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato, deverão ser solicitadas
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

U.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implicã em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ne 8.666, de 1993;

cúUsULA DÉcIMA SEGUNDA - DA MANUTENçÃo Do EQUITÍBRIo EcoNÔMIco-FINANcEIRo

12. 1. Em caso de alteraçôes contratuais, na forma do que dispôe o art. 65, inciso ll, alínea "d" , da Lei Federal ne

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados
entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto do REEqUltÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando

devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de Íatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que

neste caso será formalizado poTADITAMENTO;

12.2. Pa.a que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar atualização dos valores,

elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, parâ que se mantenha o

equilÍbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gâstos, esteja compatível
com os valores de mercado;

12.3. Os valores referentes ao objeto deste contrato, eventualmente, poderão ainda sofrer ÂCRÉSCIMOS OU

SUPRESSôEs, nos seguintes casos:

12.3.1. Para mais, visando restabêlecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevir
fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou

impeditivo dâ execução do ajustado, ou ainda em câso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato
da Administração, nos termos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5e, da 1ei8.666/93;

12.3.2, ?aÍa menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda,
quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5s, da lei8.666/93;

12.4. As alterações de que tratam as SUPRESSÕE5 e ACRÉSCIMOS em percentual dê 25%, somente poderão

ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do

REEQUILíBRIO EcONÔMlcO FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorrência.

cúUsUI.Â DÉcIMA TERCEIRA - DO REÀUSTE DE PREçOS

13.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses

da data de apresentação da proposta comercial emitida pelâ empresa.

13.2. O rea.iuste dos preços, quândo cabível, será reãlizado com base na variação do ÍNDICE DE PREços AO

CONSUMIDOR AMPLo - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado
pela Administração e a data em que o índice foi divulgãdo oficialmente e evidenciou a existência de circunstância
provocadora de tal reajuste.

13.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2e e 3e da Lei ne 10.192/01, o reãiuste só poderá ocorrer nos

contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da ãpresentação

da proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim couber.

13.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública diretâ ou indireta da União,

dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo

com as disposições contidas no § 30 da Lei ns LO.L92/O7, e, no que com ela não conflitarem, da Lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993.

13.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno direito qualquer . \4t\
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cúusutA DÉctMA eurNTA - DAs ATTERAçÕEs

15.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.e 8.666, de 2L de
junho de 1.993.

Íl

estipulação de periodicidade inferior a um ano.

cúUsUtA DÉcIMA qUARTA - DAs VEDAçÕEs

14.1. É vedado àCONTRATADA:

14.1.1, Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçãoÍinanceira;

cúUsUtA DÉcIMA SEXTA - DA REscIsÃo

16.1. O inâdimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato poderá ensejar sua rescisão, nos

termos dos artigos 79 e 80 da lei n.s 8.666/932.

15.1.1. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de os(cinco) dias úteis para

se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.

16.1.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRAÍANTÊ poderá
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já calculados
ou estimados.

cúusurÂ DÉcrMA sÉÍMA - DAs sANçÕEs E pENAUDADES

17.1. Fica sujeita às penalidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 dâ Lei n.e 8.666/93, a

CONTRATADA que:

a)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo estabelecido, não

aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrência da contratação;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

ê) ExêcutaÍ serviços que não atendam à especificação exigida noedital;

f) Falhar ou fraudâr nâ execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude fiscal.

17.2. Pa:a os fins da alínea " 9" , reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97

da Lei ne 8.666/93.

17.3. A CONTRATADA, quando cometer quâlquer das infraçôes discriminadas no item acima ficará sujeita, sem

prejuízo das demais cominaçôes legais, às seguintes sanções:

j) advenência, por faltas leves, assim entendidas aquelâs que não acarretem prejuízos significativos para a

Contratante;

k) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato

em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento)

sobre o valor da parcela inadimplida, rêcolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados o{icielmente;

l) multa compensatóriâ de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução totâl

do obieto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regular

fsN
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convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem
preiuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;

m) Em caso de inexecução parcial, â multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

n) suspensão de licitar e impedimento de contrãtâr com o órgão, entidade ou unidade administrativâ pela qual

a Administração Pública operâ e atua concretamente, pelo prazo de até doisanos;

O) lmpedimento de licitar e contratar com a SMAS com o consequente descredenciamento do Cadastro Central
de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cincoanos;

p) OeclaÍação de inidoneidade para licitâr ou contrâtar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedidâ sempre que a Contratada ressaÍcir a Contratante pelos prejuízos

causados;

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art.87, lll e lV da Lei n-o 8.666, de L993, as empresas e os
profissionâis que:

q) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, poÍ meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

f) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os ob.ietivos da licitação;

s) Demonstrem não possuir idoneidâde para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

17.5. As sânções poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos

a serem efetuados.

17.6. A âplicâção de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o

contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.e 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei ne 8.666/93 e na Lei ne9.7a4/99.

17.7. A aplicação das penalidades é de competência doCONTRATANTE;

17.8. Em âtenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente,

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grâu de comprometimento
do interesse público e o preluízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

17.9. A CONTRATANTE poderá reteÍ dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,

independentemente de sua maniÍestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de

inadimplemento contratual, com base no artigo 45 dã Lei n.e9.784/99.

17.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATAOA ou da

garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobradojudicialmente.

17.11. Aplicada a penalidade de multa, a licitante será notificada paÍa efetuar o recolhimento do seu valor, no

prazo de 30 dias, contados da notificação.

17.12. As situaçóes dispostas no art.78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério dã Administração, a rescisão

unilateral do contrato.

cúUsULA DÉCIMA NONA - DA PUBTICAçÃO

19.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Município de

Laranjãl do Jari no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5e (quinto) dia útil do mês seguinte a sua

assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei ne 8.666/93

*t-f

cúusutA DÉctMA otrAvÂ - Dos cAsos oMlssos

18.1. Os casos omissos seÍão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.e 8.666/93,

na Lei n.e LO.52O/2OO2 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei

n.s 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos
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cúusutA vtcÉstMA - Do FoRo

20.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Laranjal do Jati/AP, com exclusão total de qualquer outro que

seja invocável.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (três) vias de igual teor e
forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes nâ presença de 02 (duas)

testemunhas.

Laranjal do Jari-AP, 05 de maio de 2021

Prefe tde Lara lari
co TANTE
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bõo b^Nrtô Lr,Í.,,ÁL A,t^r,,
loão Bruno Lacerda Alves

CPF:014.647.562-36
CONTRATADA

IESTEMU A5

I

2

htuhml,icudaÂlt!trI
cr{tJ 39 256.24í0001-10

^rr píá Âr7 562_36
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ANEXO I DO CONTRATO N9 018/2O21.PMU

o
PreÍe uni pa e Laranjald

CONTRATANTE

Ít

Larãnjal do Jari-AP.04 de maio de 2021

ffiy\únp t"x,rJ^ NNa
" João Bruno Lacerda Alves

CPtt 014.647.562-36
COÍ{TRÂTADA

hà,l8ÍmlxúÀh§Itl'CNPJ 
39 ffi.2451üx'1-10

cff 01.347 552.3C

ITEM EsPEclFtcAçÃo Do sERV|ço UND qUANT. V. UNIT. V. TOTAL

01

Lavagem e aspiração dos veículos oficiais. interna e

externamente, com uso de produtos apropriâdos de
primeira qualidade, e outras tareÍas da mesma
natuÍeza e grau de complexidade. (carro passeio)

UND 800 Rs7s,00 Rs60.000,00

02

Lavagem e aspiração dos veiculos oficiais, interna e

externamente, com uso de pÍodutos apropriâdos de
primeira qualidade, e outras tarefas da mesma

natureza e grau de complexidade. (camionetes)

UND 400 Rs100,00 Rs40.000,00

03

Lavagem e aspiração dos veículos oficiais, interna e

externamente, com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade, e outras tarefas da mesma

natureza e grau de complexidade. (maquinas
pêsadas, caminhões, ônibus ê caçambasl

UND 800 Rs152,50 Rs122.000,00

VATOR TOÍAL (Duzentos e vinte e dois mil reais) Rs 222.000,00


