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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIÂ Ít'UNICIPAL DE ÂDMINISTRAçÃO E PLANEJAÍTENTO

OÊPARTAMETIÍO OE CONTRÂTOS E CONVÊ IqS

CONTRÂIO N9 023 IaOZL.PMU

CoNTRATO DE AQU|S|çÃO OE

PNEUS qUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE I.ARANJAL DO JARI

E A EMPRESA AP PNEUS EIRELI

PARA 05 FINS NEtE OECTARADOS

Pelo plesente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, dê um lado MUNICíP|O DE
IARANJAL Do JAÀ|, pessoa juridical de direito publico interno, cNpJ(MF) ne 23.066.905/0001-60, nêste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brãsileiro, casado, portador do
RG ne 274636 e do CPF ne 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do .lari, doravante
denominado COÍ{TRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a emprêsa Ap PNEUS EtRELl com
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne 35.687.943/0001-19, com sede na Rua Santos
Dumont, 160-Andar 1, Bairro Buritizal, Macvapá - AP - CEP 68.902-880, neste ato representada pelo Sr.
DEIVISON OUVEIRA DA SILVA, RG ne 530238 PTCIAP, CpF ne 032.400.192-48, domiciliado Macapá, cetebram o
presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condiçõ€s, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO IEGAI:
Constituição Federdl;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e altêrações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUsUI.A PRIMEIRA. oo oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por aquisição parcelada de pneus para suprir demandas de caçambas,
caminhões, rêtroescavadeira e motoniveladora (patrol) e demais veículos pertecentes a Prefeitura Municipal de
Laranjal do Jari, conforme descrito no Anexo I do editâl do Pregão Eletrônico 026/2021-SEMAP/PMU.

CúUSUTA SÊGUNDA - DA vIGÊNCIA:

2.1- O presente Contrato têrá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da dâta dê sua assinatun.

cúusurATERcErRA - DAs cor{DrçôEs DE RECEBTMENTo Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objêto deste certamê devêrá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão
da Nota de Empenho.

3.2. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transporte poderão ser rêalizâdos testes para verificar a

compatibilidade dosobjetos com as espêcificaçôes constantes no termo de rêfêrência e da proposta da

Contratada.

3.3, Caso sejam satisfatórias as verificações acima, Iavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que
poderá ser suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/faturô realizado por servidor especialmente designado
pela SETRANS.

3.4. caso sejam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Têrmo de Devolução, no qual serão

consignadas todas âs irre8ularidades observadas no objeto entregue em relação às especificaçóes e

quantidades constantes neste termo de referencia, Neste hipótese, todo o itêm objeto do têrmo em questão

será reieitado, devendo ser substituÍdo no prazo dê até 30 (trinta) dias, quando se realizarão novamente as

verificaçõês constantês do subitêm.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja rejêitado, estaÉ a

Contratâda incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sançôes previstas.

3.6. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório ê recêbimento
definitivo, submêtendo as etapas impugnadas a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a
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execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicaçâo dâs penalidades cabíveis

CúUSUIA QUARTA: DO PRAZO E Do TocAI- DE EÍ{TREGA:

4.1. O prazo de entrega dos obejetos dêvêrá sêr dê, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data do recebimento da ordem de comprâ ou Nota de Empenho pela Contrdtada.

4.2. O local da entÍêga deveÉ ser na Secretaria Municipal de Trànsportes sito a Av, Tancredo Neves s/n -
Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000, devendo os veÍculos serem entregues de acordo com
indicaçôes, observadas as disposições do respectivo Termo dê Referencia.

CúUSUI.A QUIÍTTA: DAS CoNDIÇÕES DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado êm âté 30 (trinta) diàs, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica no
protocolo do CONTRATANTE, à vistâ do rêspêctivo Termo de Recebimento Defínitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções seráo devolvidas à CONTRATÂDA e seu venc,mento ocorrerá
em 10 (dêz) dies útêis após a data de sua apresentação válida.

5,3. O pagamento sêrá fêito mêdiante crédito aberto em conta corrente em nome dâ CONTRATADA, no Banco
indicado pela mesma.

5.4. A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-corrente
pa ra efêtivação do pagamênto.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquadação qualquêr obrigação financeirà que
lhe for imposta, em virtudê de penalidade ou inadimplência, sem quê isso gere direito a reajustamento dê
preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional

de Sêguridade Sociaí/ÍNSS e Fundo de Garantia por Tempo dê Sêrviço/FGTs, sêm as quais o pagamento fÍcará

retido.

5.7.No caso de evêntual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização fiflanceira devida pela CONÍRATANTE, entre a
data acima rêferida ê a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediantê a aplicação da

seguinte tórmule:

EM=lxNxVP
Ondê:
EM = EncarBos morâtórios;
N = Número de dias êntrê a data prevista para o pagamento ê a do êfetivo pagamento;

= Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado

l= (TX/100)

355
| = (6/100)

365
I = 0,00015438

TX = Percentualda taxa anual= 6%

cúusur.Â sErÍA - oA GAMrúna:

6.1.Os objetos deveÉo possuir Sarantia de contra defeítos de fabricação, conforme Código de Dêfêsa do

Consumidor.

cúusurA sÉnMA - DA FrscAuzÂçÃo Do coI{TRATo:

7.1. A fiscalização da execução destê Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente

designado para tanto, ao qual competirá veler pela perfeita execução do fornecimento, êm conformidade com

o previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Íte 02612021, na proposta da CONTRAÍADA e neste

instrumento.
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7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante têrcêiros, por quaisquer Írregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fÍca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado dêste Contreto.

7.4. É facultada a supressão além do limite êstabelêcido no item anterior, mediante acordo entrê as partes.

cúusuLA otTAvA - oBR|GAçÕES DA CONTRATANTE - tncumbe ao COÍ{TRATANTE:

8.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar as notas fiscaisfaturas a efetiva
prestação do objeto, atrâvés de servidor designado pelo CONTRATANTE;

8.2 -Efetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 -Aplicar à CONTRATADA as sanções admin,strativas regulamentares e contratuais.

8.4 -Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no veículo adquirido.

8.5 -Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos veículos(s) impróprios para uso;

8.6 -Fiscalizar a execução do contrato através de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Laranjal do
Jari, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das

obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irrêgularidadês
constatadas.

CúUSUtA NONA. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA. INCUMbC à CONTRATADA:

9.1 Entregar o objeto de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência,

correndo por conta da CONÍRAÍADA as despêsas de seguros, transporte, tributos, encargos trabaÍhistas e
previdenciários dêcorrentes do fornecimento, em perfeito estado de uso, sem marcas, ou quaisquer outros
problêmas físicos

g.z.Executar, durante a vigência do Contrato a troca dos objetos que se revelarem defeituosos
independentemente de causa, época ou do tipo de defeito, exceto nos casos em que, comprovadamente pela

Contratada, a causa do defêito é devidâ à negligência ou mau uso por parte de servidor do CONTBATANfE, gue,

no caso, dêverá notificar o CONTRATANTE, incluindo proposta comercial para a execução do serviço;

9.3 -Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, a indicação dâ empresa de Assistência Técnica

êspêcializada, local, contêmplando nome, endereço e telefones (fixos e móveis);

9.4 -Manter, durante a execução do Contreto, equipe técnica composta por profissionais devidamente
hâbilitâdos; treinados e qualificados para prestãção dos serviços;

9,5 -Atender prontamente as orientações e exigências, do fiscal do Contrato, inerentes à execuçâo do objeto;

9.6 -Emitir fatura no valor pactuado no Contrato, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pagamento;

9.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.8 - Não transfêrir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contíato, sem prévia anuência do

CONTRATANTE.

9.9.Responder, êm relação aos seus emprêgados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos

objetos, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuiçôes; indenizaçôes; vales-refeição;

vales-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.10 - Substituir no período de até 30 (trinta) dias, os objetos que apresentarem defeitos de fabricação. Tais

substituições serão realizadas sem qualquer ônus para a PMLJ;

9.11 -Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou suprêssõês que se fizerem, nos termos do

art. 65, § 10, da tei n' 8.666/93;

9.12 -cumprir com outras obrigações decorÍentes de aplicação do Código de Proteção e Defêsa do Consumidor
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
OEPARIAMÊNÍO OE CONTRATOS E CONVÊNIOS

(LeÍ n'8,078/90lque sejam compatíveis com o regime de Direito Público

CIáUSUIA DÉclMA - oA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA:

10.1.Os recursos para a execução do ob.iêto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de
Transpote do exêrcício de 2OZL,

ÓRGÃo/UG AçÃO ELEMENTO

15.000-SETRANS 26.722.OO30-2032 33.90.30.00.00 0010000

CúUSUTA DÉqMA PRIMEIRA. Do PREço

11.1 O preço a ser efetivamente pago pelo fornecimento dos obietos constantes na Cláusula Primeira do
presente lnstrumento seÉ de RS 422.359,38 íQuatrocentos e vinte e dois mil, trezêntos ê cinquenta e nove
reais e trinta ê oÍto cêntavosl, relativo ao valor total do item mencionado na cláusula primeira e conforme
fixado na proposta da vencedora.

CúUSUIA DÉOMA SEGUNDA - DAs PENALIoADES:

L2.l-Ficaá impedida de licitar e contratar com a União, Estâdo e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízos das multãs previstas neste lnstrumênto ê das demais cominaçôes referidas no Art. 87, lV da Lei n9

8.666193, no quê couber, garantido o direito prévio da ampla defêsa, a licitante que:
a) dêixar dê entregar a documentação exi8ida no Edital;

b) no prazo determinado, não rêtirar a Nota de Empenho;

c) apresêntar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensêiar o retardamento da execução do objeto dêstê Têrmo;

ê) não mantivêr a propostâ, injustificadamente;

f)falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-sê de modo inidôneo;

hlcometer fraude fiscal.

12.2.A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei

Federel ne 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)-adveÊência;

b)- multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo

com o proposto e o estabelêcido no edital, até o máximo dê 10% (dez por cento) sobrê o valor total da

nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada

oficialmente;

c) - multa de 10p/6 (dêz por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúUSUTA DÉoMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no

8.666/93, e nas formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

cúUsUI.A oÉCIMA QUARTA - DO LIVRE ACESSO

14.1 - A contratâda fica obrigada a conceder livrê acesso aos documentos e registros contáb€is da empresa,

reÍerentes ao objeto contratado, para os servidorês do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de

controle interno ê extêrno, conformê art. 43 da Portaria lnterministerial nP 424, de 30 dê dezembro de 2016.

cúusuTA DÉclMA QUINTA - DO FORO E DA PUBTICÂçÃO:

15.1 - As quêstões decorrentes da exêcução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serâo processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do

Jari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado quê sêja.

TONTE
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15.2 - Será publicado o extrato do prêsêntê contrato no Diário Oficial dâ União, conformê dêtermina a Lei nq

8.666/93.

15.3 -Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrâtoem 02 (duas) vias de iguâl têoí
e Íormã, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

teste nhas abaixo

Laranjal do Jari-AP, 17 de maio de 2021.

o Jari

Qt,up'J 0.,uq* ív Siuln
DEIVISON OLIVEIRA DA SItVA

CPF ne 032.400.19248
AP PNEUS EIRETI

cNPJ ne 35.687.943/0001-19
CONTRATAOA

AP PNEUS
ctri.l, ts.$r e'r r'it

CPF: 015-661.812-6jTestêmunha 01:

;....,'

Testemunha 02: CPF: <t0.137 ,sàL-04

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelãs
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DEPARTAMENTO DE COT{IRÁTOS E COI{VÊI{IOS

aNEXO I DO COI{TRATO 023/2021- PMU

TABELA DE PREçOS

W

Item Desrição Und Quant V. Unit V. total

01
PNEU PARA PATROL

PAC - 14X24 18 LONAS

- MARCÂ:WESTIAKE

UND 06 Rs 4.920,00 Rs 29.520,00

02

PNEU PARA PÁ CARREG.

E PATROL XCMG - 17,5 -

25 1SLONAS - MARCA:

WESTTAKE

UND 10 Rs 6.148,00 Rs 51.480,00

03

PNEU PARA RETRO ESC.

xcMG - 1951/24 TRAZETRO
UND 02 Rs 6.8oo,oo Rs 13.600,00

o4
PNEU PARA RETRO EsC.

xcMG - 12-165 DTATE|RO -

MARCA: WESTTAKE

UND 02 R5 2.30s,00 Rs 4.610,00

05

PNEU PARA RETRO

RANDON E RETRO XCMG -

L2.-76,5 -

MARCA: WESTTAKE

UND L4 Rs 2.3os,oo Rs 32.270,00

06

PNEU PARA CAMINHAO E

CAçAMBA - 1000X20
TAMEIRA

- MARCA: WESTIAKE

UND 42 Rs 2.73s,00 Rs 114.870,00

07

PNEU PARA CAMINHÃO

% E MICRO.ÔNIBUS -

275/75 R77,5 LISO -

MARCA: WESTTAKE

UND Rs 1.628,00 Rs s2.096,00

08
PNEU PARA CAMINHÃO
PIPA - 275l8oR 22,s L|SO -

MARCA: XBRI

UND 04 Rs 2.640,00 Rs 10.s60,00

PNEU PARA CAMINHÃO

vw coLEToR /Lrxo -

235/75 Rt7,5 LAMETRA -

MARCA: XBRI

UND 12 Rs 1.870,00 Rs 22.440,00

10

PNEU PARA CAçAMBA

vw E rvEco- 277l80R

22,5LAMEIRA -

MARCA: XBRI

UND 72 Rs 2.84s,00 Rs 34.140,00

11

PNEU PARA MICRO

ONIBUS. 7,5 R16 LAMEIRA

MARCA: WESTIAKE

UND 06 Rs1.35s,00 Rs 8.190,00

72
PNEU PARA LzOO/TRYTON

- 225175 R 16 M|STO -
UND 05 Rs 1.380,00

íl

@

MARCA: WESTIAKE

09

Rs 8.280,00
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I
TRATANTE

|Osrr,-n/
DEtVISON Ou

&rrr,* Âa s'Lu^.
VEIRA OA SITVA

CPF ne 032.400.192-48
AP PNEUS EIRELI

CNPI ne 35.687.943/0001-19
CONTRATADA

3Ê AP

MARCA: XBRI

1J
PNEU PARA L2OO / TRYTON

- 26s/7O R 16 - MARCA:

XBRI

UND 06 Rs 1.59s,00 Rs 9.s70,oo

74 PNEU PARA TORO - 215175

R 16 LISO - MARCA: XBRI
UND 06 Rs 98s,00

PNEU PARA CITROEN -

77s/70 R 13 NORMAL -

MARCA:XBRI

UND 08 R5 320,00 Rs 2.s6O,OO

16
CAMERA DE AR IOOO/2O -

MARCA: QBOM
UND 10 Rs264,s1 Rs 2.64s,10

77
PROTETOR DE CAMERA

7000/20 - MARCAT QBOM
UND 10 Rs92,81 Rs 928,10

18
CAMERA DE AR DA

PATROL 14124 - MARCA:

QBOM

UND 06 Rss18,93 Rs 3.313,s8

19
CAMERA DE AR L7,5.25 -

MARCÁI QBOM
UND 10 Rsss7,66 Rs s.s76,60

Total Geral
RS 422,359,38 (Quatrocentos e vante e dois mil trêzentos e cinquenta e nove

reais e trinta e oito cêntavos).

*âP*lll§lfq,,

Rs s.910,00
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