
tE AP llESTADO DO AMAPÁ
PREFE]TURA TIUIiIICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA í{Ui{CTPAL OE ADUIi{|STR.AçÀO E pLA EJA ENTO
DEPARTAXEXÍO DE COI{'RATOS E COiílÉNIOS

CONTRATO N9 019/202l-PMU

TERMO DE CONTRATO DE

PRESTAçÃO DE SERVIçO qUE

ENTRE SI CETEBRAM O

MUNICíPIO DE LARANJAT DO JARI

E A ÉMPRESA J & G COMÉRCIO E

SERV|çOS ITDA-ME, PARA OS

FINS ABA'XO DECLARAOOS.

Pelo pÍesente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNICíP|O D€
LAnÀNJAL DO .lARl, pessoa juridical de direito publico interno, CNPi (MF) ne 23.066.905/0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CIAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG ne
274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidâde de Laranial do lari, doravante denominado
COÍ{TRATÂNTE, do outro lado, a empresa J & G CoMÉRCIO E SERVIçOS LTDA-ME, inscrita no cNP, ne

28.036.920/0001-89, com sede na Rua Presidente lhon Fitzgerald l(ennedy, ne 1384, Bairro Hospitalidade, Santana-
AP, neste ato represêntado pelo SÍ. Gilson Pelaes dos Santos, portador da Carteira de ldentidade n.e 071652-PÍC/AP
e CPF n.e 58A.I7L.742-2O, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.e 208.018/2021-SEMAP/PMLJ e em observáncia às disposiçôes do art.37, inciso XXI da Constituição
Federal, pela Lei ne 8.666, de 2l/0611993, legislação correlata, resolvem de comum acordo e na melhor forma de
direito celebrar o presente COI{TRÁTO, mediante ãs cláusulas e condiçôes a seguir:

cúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

1,1. O presente lnstrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar serviços de
manutenção (preventiva e corretiva), com reposição de peças originais ou similares, reboque e borracharia dos
veiculos operacionais (automóveis leves, veículos pesados, caminhonetes, vans, ônibus, caminhóes e máquinas leves,
médias e pesadas), pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Laranjal do larÍ - AP (Administração Geral) e
dos Fundos Municipais de Assistência, Educação, ê Meio Ambiente, conforme condições e especificações constantes
do Termo de Referência.

CúU5ULA SEGUNDA - DA DocUMENÍAçÃo CoMPITMENTAn

2,1. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como ao estabelecido no ato
convocâtório, em seu anexo I (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico ne OO7 /2O2L-CPLIPM Li, e na proposta

firmada pela CONTRATADA, constante no Processo Administrativo n.e 2o8.o78l2o2L-SEMAP/PMU, que,

independentemente de tÍanscrição, integram e complementam o presente instrumento, nãquilo quê não o contÍariar.

cúUsULA TERCEIRA - DA vI6ÊNcIA

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos peíodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, lnciso ll da L

8.666/93 e alterações.

cúUsuu qUARTA - DA DoTAçÃo oRçAMEÍ{TÁRIA

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

óryão/U6: OXm - Secretaria Muni€ipal de Administraçâo e Planeramento

Âçãor (X.1zl,ü11o.2011- Manutenção da secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Elcmento dê Despesâ: 33.90.39.m.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: (x)l(xxx,
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CúUSUI.A QUINTA. DÂ ExECUçÂo Dos SERVIçoS, ESPECTFrcAçõES E qUATfiIDADES DE HoRAs.

5,1. Os serviços decorrentes do Re8istro de Preços serão executados de acordo com a necessidade e conveniência do
órgão requisitante, através das Unidades Administrativas, mediante a emissão de Ordem de Serviço, acompanhada da
nota de empenho.

5.2. As especificações, e os quantitativos de hoÍas estão descritos nos Anexo I (A) deste Termo de Referência.

5,3. Para o Registro de Preços do presente objeto, o município de Laranial do Jâri - AP, não êstá prêvendo o
estabelecimento de quantidades mínimas e máximas a serem contratados.

5.4. Os licitantes devem oÍenar proposta para toda a quantidade constante de cada item especificado no Anexo I (A)

do Termo de Referência.

cúusutA sExÍA - Do vALoR coMRATUAt E DAs coNDtçÕEs DE paGAMENTo

6.1. O valor esümado glúal deste Contrato é de RS 1.3OO.OO0,O0 (Um Milhâo e Trezentos Mil Reais), conforme itens e
valores unitários constantes em anexo.

6.2. O pagamento será efetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento,
mediante o pÍocessamento normal de liquidação e liberação dos recursos financearos pela Secretaria Municipal, de
Finanças.

6.2.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota Fiscal/Fatura
referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, 1N55, FGT5, Ministério do Irabalho (CNDT);

5.2.2. O pâgamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada
na ptoposta, cabendo ao interessado ínformar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva
agênciâ e da conta corrente em que d€verá ser efetivado ocrédito.

6.3. A Administração Íeserva-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 aplicada durãnte o fornecimento do obreto deste
cêÉâmê-

6,4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendênte de liquidação qualquer obrigação Íinanceira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento
ou correção monetária do valor inicial.

6.5. No câso de eventual atraso de pagamento, desde que a contrâtadâ não tenha concorrido de algumâ forma para

tãnto, Íica convencionado que a taxâ de âtualização financeira devida pelã contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao eÍetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

I = Índice de atualização financeira; I =ínq:l@)
365

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

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a dâta prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagãmento;

VP = Valor da parcela em atraso.

cúusutA sÉflMÂDo - pRÂzo, oo tocal E DÂs coNDtçôÊs DE pREsrAçÃo Dos sERvrços:

7.1. A contratada deverá prestar os serviços solicitados, em estrita conformidade com disposições e especificações 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 uma única parcela, devendo haver execuções pârciâis, de forma a atender as

quantidades estipuladas nas Ordens de Serviço emitidas pelo Órgão solicitante. A execução dos serviços deverá ser
imediata, a partir da assinatura deste lnstrumento, mediante a apresentação dâs Ordens de serviço emitidas pelo

órgão solicitante, de acordo com as necessidades destes.
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7.3. A licitante deveÍá apresentar a Licença Ambiental do estabelecimento, fornecido pelo órgão competente
considerando que os serviços envolvem o uso de óleos lubrificantes que são produtos que possuem resíduos perigosos
e grande potenciãl de impacto e contaminação ao meio ambiente.

7.4. Os serviços, especificados no Termo de Referência, deverão ser prestados em estabelecimento de
responsabilidãde da contrâtada na sede da contratante, 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 Jari.

7.4.1. As instalações físicas de oficinas da empresas contratada deverá estar localizadas a uma distância máxima de 50

{cinquenta} km da sede da Prefeiturâ Municipal de Laranjal do lari - AP.

7.5. Como condição de operação imediata e tendo em vista a celeridade na realização dos serviços, a contratada
deverá dispor, no momento da ãssinatura da Ata de Registro de Preços e deste lnstrumento, das instalaçôes físicas

devidamente regulamentadas Írente à legislação pertinente (municipal, estâdual e Íederal) e devidamente equipada
com máquinas, ferramentas, pessoal, estruturâ predial e territorial, e outros peninentes aos serviços.

7.6. A execução dos seÍviços será de forma fracionadâ, de acordo com as necessidãdes do órgão requisitante,
mediante formulário próprio de Ordem de serviço, emitida pelo Departamento de Compras.

7.7. Na medida da necessidade, o órgão requisitante, através de servidores previamente autorizados fará solicitação
dos serviços junto à contratada.

7.8. Os serviços de manutenção prêventiva básicâ, constituidos de trocas de lubrificântes e filtros, correias e tensores,
pastilhas e discos de freio, deverão ser realizados em até 24 (vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina, e os

demais serviços deverão ser executados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos.

7.9. Caso não seja possível a reâlização do serviço no prazo indicado, a Contratada deverá, imediatamente após

receber a ordem de serviço, informar as razôes ao órgão requisitante dos serviços, para se aceitas, alterar o prazo ou
definir prioridade em relação a outrosservlços.

7.10. A contrâtada deverá permitir a entrada de servidores (auditagem veicular) indicados pela Administração, sob
pena de caracterizar descumprimento contratual, antes e durante a prestação do serviço, bem como mediante a

entrega flnal do serviço pronto.

7.11. Todos os veículos encaminhados para manutenção serão re8istrados por: órgão/entidade contratante; placas

dos veículos; o dia da entrada e saída; os serviços realizados e peças substituídas, 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 caracteri2ação de inexecução contratual.

7.12. Iodo e qualquer serviço, onde o prazo não for cumprido deverá estar justiÍicado previamente e por escrito,

cabêndo a anuência da contratante, devendo ainda constar no hístórico do veículo/máquina.

7.12.1, Ficâ vinculado ao início da execução dos serviços a emissão de ordem de serviço pela Secretaria Municipal de

I nf râestrutura/Administração/f ransporte.

7.13. os orçamentos, serão encaminhados, pÍeferencialmente, viâ meio eletrônico parã a ocorrência da devida

autorização, devendo ser impressos pela contratada e anexadas às notas fiscais para o devido recebimento.

7.14- No orçamento constaÍá o órgão contratante, a placa do veículo, entrada na contratada, serviços e tempos

máximos e valor da hor3/serviço e o valor total.

7.15. As notas fiscais deverão ser acompanhadas dos orçamentos impressos e em conformidade.

7.16. A garantia mínima dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados da entrega do veículo, ou 20 (vinte)

mil quilômetros parâ veículos leves e pesados e de 50o (quinhentas) horas para máquinas leves e pesadas, ou o que

atingir primeiro, sem custo paÍa o contratante quando o serviço tiver que ser refeito.

7.17. A garantia dos serviços somente será afastada quando o utilizador do veículo der causa, situação a ser

comprovada por laudo emitido por profissional habilitado do município.

7.18, A execução dos serviços compreenderá o total do número de horâs trabalhadas para cadâ reparo, seguindo o

critério constante da Tabela de Hora-Técnica da Respectiva Montadora, bem como de SISTEMA ELETRÔNICO OU

EQUIVALENTE, PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVEs, MÉDIAS E PESADAS DE DIVERSAS

MARCAS E CATEGORIAS, devidamente veriÍicada e autorizado pelo contratante, A
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7.19. fu notas fiscais deverão ser apÍesentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a conclusão dos
serviços, contados da solicitação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do total da referida nota, bem como
suspênsão de pagamentos relativos a todos os serviços ê até a regularização.

7.20. A epÍesentação das notas fiscais não inibirá a aplicação e o recolhimento da multa em até 30 (trinta) daas

corridos, contados da notificação.

7.21. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo CONTRATANTE, analisando-se a viabilidade dos
valores êpresentados, que deverão estâr em conformidade com o preço de mercado, antes da aprovação do mesmo.

7-22. A contratada deverá designãr um funcionário de seu quadro de pessoal para ficar responsável em atender as

solicitações do ór8ão requisitante.

7.23. A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento de mão de obra,
necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos, taxas de quãlquer natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do presente Termo de Referência ou que
venham a implicar no Íiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum €usto adicional.

7.24. 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 verificarem defeitos ou
incorreções 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 tei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do
Consumidor.

7.25. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pelâ licitante
vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da ARP - Ata de Registro de Preços, podendo, quãndo

necessário, solicitar documentos comprobatórios para flns de verificação

cúusuu orÍAvÂ - DAs coNDtçõEs DE REcEBtMENTo Dos sERVtços:

8,1. O objeto da presente contratação será recebido pelo órgão requisitante dos serviços, através de servidor
designado, mediante Termo de Recêbimento da efetiva prestação dos serviços e deverá atestar seu recebimento.

8.1.1. Os serviços serão recebidos da seguinte forma:

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

conformidade com as especificaçôes, caso não haja qualquer impropriedade explícita, será âceito esse

recebimento;

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante, "atesto" nâ nota
fiscal/atura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento.

8.2. O recebimento e a aceitação do objeto deste lnstÍumento, estão condicionados ao enquadramento nas

especificaçôes do objeto, descritas no Termo de Referência e Anexos e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e ll,
e seus parágrafos da tei n.e 8.566/93, 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 seÍviços executados em desacordo com a ata e o TR, devendo

estes ser refeitos, às expensas da contÍatada, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.

CúUSULA NoNA - DAs oBRIGÂçõES DA CoÍ{TRÁTANTE

9.1, Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na entrega do item;

9.2. Efetuar os pagamentos devidos nas €ondiçôes estabelecides;

9.3. Encaminhar à contratada a Ordem de Serviço com todas as informaçôes necessárias para a prestação do serviço;

9.4. Acompanhar, controlâr 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 exêcução do serviço;

9.6. Atestâr âs faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor competente. \.,tr.4
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9.7. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condiçôes estabelecidas no Termo de Referência

cúUsUtA DÉcIMA - DAs oBRIcAçóEs DA CoNTRAIADA

10.1. Tomar todas âs pÍovidencias necessárias à fiel execução do serviço objeto deste lnstrumento de Contrato.

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

10.3.Píomover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas le8ais
e regulamertares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

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

10.5. Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e especificaçóes
apíovadas pelo CONTRATANTE.

10.6.Cumprir, impreterivelmente, todos os pra2os e condições exigidas e observar as datas, horários estabelecidos
pelo CONTRAÍANTE.

10.7.Responder, em relação aos sêus empre8ados, por todas as despesas decoÍrentes da execução dos serviços
constantes no Termo de Referência.

10.8. Responsabilizar-se pela segurança dos veículos do contrãtante que estejam em sua responsabilídade, quando da

execução do serviço.

10.9.Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da CONTRATADA, que estejam
sobre sua guarda, quando da execução do serviço.

10.10-Refazer os serviços comprovadamente €onsiderados inâdequados pelo CONTRATANTE.

10.11. Permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pelo CONTRATANTE atendendo às

reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou
foÍnecimento de material, que não estejâm de acordo com as normâs, espêcificaçóes e técnicas usuâis, ou que

atentem contra a seSurança dos usuários outerceiros.

cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRÂ- Do AcoMPÂÍ{HÂMENÍo E oA FISCATEAçÃo

11.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.e 007/2021- PMU,
estão previstos no Termo de Referência, anexo I do respectivo edital;

1.1.2. Nos termos do art. 67 da Lei ne 8.666, de 1993, será designado representânte da Administração para

acompanhar e fiscalizâr a execução do conÍãto, 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 providêncaas que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato, deverão ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

11.4. A fiscalização de que tratâ este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
teÍceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçóes técnicas ou vícios redibitórios, e, na

ocorrência desta, não implica em corÍesponsabilidade da Administração ou de seus a8entes e prepostos, de
conÍormidade com o art. 70 da Lei ne 8.666, de 1993;

cúusuLA DÉcrMÀ sEGUNDA - DA MAI{urENçÃo Do Eeu|úBRlo EcoNôMtco-FtNANcEtRo

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

8.665/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados

entre as partes poderão ser alterãdos, mediante o instituto do RCEQUIÚBRIO ECoÍ{ôMICO FINÂNCEIRO, quando

devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos 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 áÍea econômica extraordinária e extracontratual, que nêste caso

será formalizado poTADITAMENTO;

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

elaborândo, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio
econômico e para que o valor disponibilizado pela Administração, para estes gastos, esteja compatível com os valores

de mercado; 1 _
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12.3. Os valores referentes ao objeto deste contrato, eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSC|MOS OU

SUPRESSÕES, nos seguintes casos:

12.3.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico Íinanceiro inicial, na hipótese de sobrevir Íatos
supervenientes imprevisÍveis, ou previsíveis, porém de consequênciâ incalculáveis, retardadores ou impeditivo
da execução do ajustado, ou ainda em caso de força mâior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração,
nos termos do art. 65, inciso ll, "d" e § 5e, da lei8.666/93;

12.3.2, Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superioÍ ao valor do mercado, ou ainda, quando

ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 59, da lei8.666/93;

12.4. As alterações de que tratam as SUPRE§SÕES e ÂCRÉSCIMOS em percentuel de 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILíBRIO

ECONÔMICO FINANCEIRO a alterôção se efetuará no momento de suaocorrência.

CúUSUI,A DÉCIMA ÍERCEIRÂ- Do REÂIUSTE 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 pelaempresa.

13.2. o reaiuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDlcE DE PREços Ao
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, no período compreendido entre a data em que o preço proposto e âdjudicado pela
Administração e a data em que o indice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de c;rcunstáncia
provocadora de tal reaiuste-

13.3. Em confoÍmidade com o disposto nos artigos 2s e 3s da Lei ne 7O.792/O1, o reajuste só poderá ocorrer nos
contíatos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da apresentação da
proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim coubeÍ.

13.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federdl e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as

disposições contidas no § 3e da Lei ns 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nq 8.666, de 21 de.iunho de
1993.

13.5. No caso em que Íor admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno direito qualquer estipulação de
periodicidade inferior a um ano.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs vEDAçÕEs

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1-1, Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçãofinanceira;

cúusuu DÉcrMA sírMA - oÂs sÂÍ{çôEs E PEÍ{AUDADES

17.1. Fica sujeita às penalidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.t 8.666/93, a CoNTRATADA
que:

4
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cúUsUtA oÉcIMA QUINÍÀ - DAs ATTERÁçÕES

15.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.-'8.666, de 21 de junho

de 1.993.

CúUsUtA DÉCIMA sExTA - DA REscEÂo

16.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato poderá ensejâr sua rescisão, nos

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

16.1.1. No procedimento que visa à rescisão do contrãto, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prãzo de 05{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 CONTRATANTE poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou

estimados.
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a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, náo âssinar 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 obrigações assumidas em decorrência da contrataçãoi

d) Ensejar o retardamento da execução do ob.ieto;

e) Executar serviços que não atendam à especificação exigida no edital;

í) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude fiscal.

17.2. PaÍa os fins da alínea "9", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos ans. 90, 92,93,94,95 e 97 da Lei

ne 8.666/93.

17.3. A CONTRATADÀ quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem preiuízo

das demais cominaçôes legãis, às seguintes sanções:

j) advertência, por íaltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a

Contratante;

k) multa morêtória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atrãso injustificado e por ocorrência de Íato em
desacordo com o proposto e o estãbelecido 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 ve: comunicados oficialmenlê;

l) multa comp€rsatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do
objeto e pela recusa em rêtirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação
de outras sançóes legalmente prêvistas;

m) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será aplicada de

forma proporcionãl à obrigação inadimplida;

n) suspensão de licitar e impedimento de contrãtar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela quãl a
Administração Pública opera 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 Amãpá, pelo prazo de até cinco anos;

p) Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública, erquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei nq 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais

que:

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

tributosj

r) Tenham praticado atos ilícitos visando a fÍustrar os objetivos da licitação;

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

17,5. As sançôes poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

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

contrâditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n,9 12,846/13 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei ne 8.666/93 e na Lei ne 9.784/99.

17.7. A aplicação das penalidades é de competência doCoNTRATANTE; W2

1/
fÃ

tCflIÂD

,r

f

It



r---
--rr- __.

c
ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÂNJAL DO JARI
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÀO E PLANEJAMENTO

DEPARTAf,EI{TO OE COITÍRÂTOS E CONÍvÊNIOS

17.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoÍidade competente, deverá
considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse
público e o preiuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

17.9. A CONTRÂTANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventuâl multa a ser aplicada em razão de
inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n.e 9.784/99.

17.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou da
garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobradojudicialmente.

17.11. Âplicadâ a penalidade de multa, a licitante será notificâdâ pâra efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de
30 dias, contados da notiÍicação.

17.12, tu situaçôes dispostas no ârt. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão
unilateral do contrato.

cúusurA DÉcrMA orrAvA - Dos casos oMtssos

18.1. Os casos omissos serão dêcididos pela CoNTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.e 8.666/93, na Lei

n.e 7O.52O/20o2 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.e
8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos,

cúusurA DÉctMA t{oNA - oÂ puBucAçÃo

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

cúUsUIâ VIGÉSIMA - Do FoRo
20.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Laranjal do Jari/AP, com exclusão total de qualquer outro que seia
invocável.

Para firmeza e validade do pactuado, o present ermo de Contrãto foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que, depois de lido e achado em ordem, vai a nado pel entes na presença de 02 (duas) testemunhas.

Laranjal do lari-AP, 04 de maio de 2021

e Laranjal do Jari

co

Gilson Pelaes dos Santos
CPçt 588.L77.7 42-20

CONTRATADA

TESÍEM UNHAS
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ESPECTFTCÂçÃO/ LOTE 01IT€M

etiÍicâs de motores e

UND qTD V. UNIT

Hora 00 Rs 65.ooo,oo

Hora 800 R5 6s,00 Rs 52.000,00

H 800 Rs 65,00 Rs 52.0O0,00

800 Rs 65,00 Rs 52.000,00

Serviços de mão de obÍa especíalizada em Í
usinãgehs ã gâsollhá/álcool, independente de mar
ServiÇos de mão de obrê especialí2âda em retificas
a diêsê|, independente de marca e modelo,

1000 R5 6s,
1.1

1.2

ca e modelo.
de motores e usinatens

Serviços de mão de ob.a especiâlizada em tuÍbtnas de veículos médios e
1.3 pêsados e máquinas pesadãs, médiãs ê levês, indêpendênte de maÍ€a e

modelo.
la

Serviços de mão de ôbra especializadâ em reparos mêaânicos em veículot à
1.4 dies€|, tipo: microinibus, ônibur ê caminhõês, independente de marcâ e Horâ

modelo, (componentes dâ suspensão, direÉo, íÍeios e cubos).
Serviços de mão de obra especializada em bombas inietoÍas e bicos

1.5

1.6

1.1

irietores, em vêí.ulos, ônibus, micro-ônabus, câminhões e maquin
pesadoc correlariinados, in!ependente de marcâ e modelo.

afl05

Serviços de mão de obra espêciali2ada em bombas inietorás ê bicos
iniêtor.s, em máqulnas levês, médiai, pesâdas . .orêlacionados,
indêpendente dê marca e modelo.

Horâ 1.2oo RS 65,00 Rs 78.000,00

i Rs 6s,oo

Hora 1.2 65,001r
serviços de mão de obra especializado em ar condicionado de veículos e

mâ inâs pesadas, médlas e leves, independente de marca e modelo.

Serviços de mão de obrã espêcializâdâ em m€cânica em gêÍal de veí
vans, ind ependente de marca

Serviços de mão de obra especializada em parte elétrica el.trônica (lnjeção 
I

elettônl(a) de veículos, vans, micro-ônibus e ônibus, independente de ] Horâ 1.200
marcô,

Serviços de mão de obra especialiuada em lanternaSem, funilaria pintu.a, 
i

1.11 lvidraçaÍia, capotâria, tapeçâíiâ, limpera de estofamentos dos bancos e 
I

i serviços similares (todos os tipos de veículo! indepehdente de marca)

Hora 900

900r o serviços de mão de obra especializada em parte elét,laa terâl de ve
^'" máquinas pesadas, médras e l6És, independente de marca.

tt
6uro" 

I xoo 
I

1tT l"-iri'-
RS 58.soo,oo

Rs 65.oo0,oo1.9

,.to I

HoÍâ

H rao

90

70

Rs 6s,oo Rs 78.0O0,00

l:l Rs 58.5Oo,oO

0 R5 60,00 Rs 42.000,00

1.11

1.14

1

, .. ]serviço de alihhamênto de veículos leves e médios. (por jogo de rodas,
"' 'traseiro ou dianteiro, independentêmente dê mar-ce).

'Serviço de balanceamento de veículos leves e médios. (po. Íoda).

I independentemente de maÍca

lserviço de boíracharia êm veículos leves e médios Jmáquin"ilesàaas aã

] tod". ar."r."..
Serviços de reboquê paaa veículos, por caÍÍo Suinaho, uniláÍio, pârâ

. prestação na áÍea uíbana e rural do município de Laíanjal do.lari

Hora 7oo I RS ss,oo

- -l7N Rs 30,00

;;Í-s;

Rs 38

Rs 21

Rs 28

RS 82s

nS!oo.ooo,oo

Rs 475.000,00

R$ 1.3oo.ooo,oo

il.
oo.-l
õ.1
ry

Und

Km1S

suBI9rAr.
FORNTCIMENÍODE PEçAS

Fornecimento estilnado de peçâs e acessórios obri8atórios (.onforme valores de tabelâ em RS)

Peícentual de desconto sobíe a tâbêla do fabricante {peícentual de desconto oÍertado no valoÍ das peças)

valor total líquido das pe(as (v.lor das - PeÍcentuâl de Desconto Oíêrtado

VALOR DO 01

Laranial do Jari-ÂP, (}4 de maio de 2021

Prefeito Mu ranjal do Jari

CONT ANTE

!E Ât

*il'\§=-
CPF:.5a8-L77.742-20

COÍ{TRATADÀ

EsrADo Do AMAPÁ
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ANEXO I DO CONTRATO N9 018/2021.PMU

tt

v. ÍoÍÀt

RS 78.ooo,oo

ti--

Rs s8.s00,00

Rs 6s,00

5%


