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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO AOMINISTRATIVO NO 045/202í
PROCESSO AOMtNtSTRAT|VO N. 208.092/2021-

PREGÃO ELETRÔNICO N' 039/2021

CoNTRATO DE AqU rStçÃO DE

MANITHAS QUE ENTRE SI

CETEBRAM O MUNICíPIO DE

TARAN.'AI DO JARI E A
EMPRESA CAMITA CAMPOS

SOARES EIRELI EPP PARA OS

FINS NETE DECLARADOS

FUNDAMEÍ{TO IEGAT:
constituição Federal;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;

Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

L.L O presente contrato tem por objeto Aquisição de Manilhas paÍa drenagem pluvial para

atender as dêmendâ da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbeno e lnfraestrutura de

Laranial do lari, conforme descrito no Anexo ldo edital do Pregão Eletrônico o39l2ozl-
SEMAP/PMU.

cúUsUtÁ SEGUNDA - DA vIGÊNcIA:

2.1. o presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua

assinatura, podendo ser prorrado por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, lnciso ll da lei

ne 8.666/93 e alterações.

cúusura TERCETRA - DAS coNDrçÕEs DE REcEBTMENTo Do oBJETo:
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Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado
MUNrcÍPlO DE LARAN.,A| DO ,ARl, pessoa jurídica de direito publico interno, cNP, ne

23.066.905/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA
COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG ne 274636 e do cPF ne 620.367.85244,
residente e domiciliado nestâ cidade de Laranial do Jari, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado como CONTRATADA, a empresa CAMILA CAMPOS SOARES ElRELl EPP com
personalidade jurídica de direito privado, inscrite no CNPJ ne 18.534.624/0007-54, com sede na

Rua Claudomiro de Moraes, ne 420, Bairro Novo Buritizal, Macâpá - AP - CEP 68.904{01, neste ato
representada pela Sra. Camíla Campos Soares, RG ne 3677082 SEGUP - PA, CPF ne 725.350.752-53,
celebram o presente Contrato mediãnte es seguintes Cláusulas e condiçôes, que mutuemente
outorgam e estabelecem:
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3.1. O recebimento do ob.ieto deste certame deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a emissão da Nota de Empenho.

3.2. Caso sejam satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento
Definitivo, que poderá ser suprido pelo ateste no verso da nota fiscal/fatura realizado por servidor
especialmente designado pela 5ElNF.

3.3. Caso sejam insatisfâtórias as verificações acima, lavrar-sê-á um Termo de Devolução, no qual
serão consignadas todas as irregularidades observadas no objeto entregue em relação às

especiÍicações e quantidades constantes neste termo de referencia. Nesta hipótese, todo o item
objeto do termo em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 30 (trinta)
dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem.

3.5. Caso a substituição não ocorra em até 30 (trinta) dias, ou caso o novo item também seja
re.jeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, suieita à aplicação das sanções
previstâs.

3.6. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e

recebimento definitivo, submetendo as etapas impugnadas a nova verificação, ficando sobrestado
o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das penalidades
ca bíveis.

CúUSULA qUARTA: DO PRAZO E oo LocAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega dos ob.ietos deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a

partir da data do recebimento da ordem de compra ou Nota de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega Os itens deverão ser entregues ao servidor responsável (Chefe do
Almoxarifado da Prefeitura de Lâranjal do Jari/PMU), acompanhado por servidor do setor técnico
(Secretaria de lnfraestrutura-SEIN F), devidamente instituída para recebimento dos lotes
constantes no anexo deste Têrmo, no endereço: Rua Emilio Médici, S/N, Agreste - Laranial do Jari,

em dias úteis, no horário de 8:30 às 17:00 horas.
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CúUSUTA QUINTA: DAS CONDIçÔES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal

eletrônica no protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo
do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da

CONTRATADA, no Banco indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/Íatura o nome do Banco e os números da agência

e da conta-corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere

direito a reajustamento de preços.
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTA ENTO OE CONTRATOS E CONVÊNIOS

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao
lnstituto Nacional de Seguridade Social/INSS ê Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem
as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = fiX7100)
365

| = (6/100)

365

| = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúUsUI.A sExTA . DA GARANTIA:

6.1. Os objetos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme Código de
Defesa do Consumidor.

cúusurA sírMA - DA FrscAUzAçÃo Do coNTRAro:

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

devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do
fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo ldo Edital do Pregão Eletrônico ne

0391202f, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A Íiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a

responsabilidade dâ CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessárias ao ob.ieto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

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

cúusutA otTAvA - oBRtGAçÔE5 DA CONTRATANTE - lncumbe ao CONTRATANTE:

8.1- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar as notas fiscais/faturas a

efetiva prestação do objeto, através de servidor designado pelo CoNTRATANTE;

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais.
www. laranialdoiari.ao. qov.br/contato @laranjaldojari. ap. gov.br
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ESTAOO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

OEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

8.5 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos ob.ietos(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

tercei ros, ou por irregularidades constatadas.

cúusulA NONA - OBRTGAçÔES DA CONTRATADA - rncumbe à CONTRATADA:

9.1 Entregar o objeto de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, em perfeito estado de uso,

sem marcas, ou quaisquer outros problemas físicos.

9.2. 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 defeito é devida à negligência ou mau uso por
parte de servidor do CONTRATANTE, que, no caso, deverá notificar o CONTRATANTE, incluindo
proposta comercial para a execução do serviço;

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

Técnica especializada, local, contemplando nome, endereço e telefones (fixos e móveis);

9.4 - Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais

devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços;

9.5 - Atender prontamente as orientações e exigências, do fiscal do Contrato, inerentes à execução

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 obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.8 - Não transferir a terceiros no todo ou em parte, o objeto da presente Contrato, sem prévia

anuência do CONTRATANTE.

9.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento dos objetos, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e

contribuições; indenizações; 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 substituiçõês serão realizadas sem qualquer ônus para a SEMAP/PMLJ;

9.11 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos

termos do art.65, § 1', da tei n'8.666/93;
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ESTAOO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

9.12 - Cumprir com outras obrigações decorrentes de aplicação do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei n'8.078/90) que sejâm compatíveis com o regime de Direito Público.

cúusurA DÉcrMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

10.1. Os recursos para a execução do objeto ocorrerão à conta do orçamento da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e lnfraestrutura - SEINF, exercício de 2021.

ónoÃo/uc AçAO ETEMENTO FONÍE
12000-5ErN F 15.451 .0025: 2028 33.90.30.00.00 0010000

CúUSUtA DÉcIMA PRIMEIRA. Do PREço

11.1 - O preço a ser efetivamente pago pelo fornecimento dos materiasi constante da Cláusula
Primeira do presente Instrumento será de RS RS:t48.600,00 (trezentos e quarenta e oito mil e
seiscentos Íeaisl, sendo fixo e irrea.justável.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENAUDADES:

12.1. Ficará impedida de lícitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações
referidas no Art. 87, lV da Lei ns 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla
defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

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

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Lei Federal ns 8.566/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de

prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

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 estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre

o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez 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 DÉcIMA 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.
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cúusulA DÉcrMA QUARTA - Do FoRo E DA puBUcAçÃo:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na .Justiça Estadual, no Foro da Comarca de
Laranjal do Jari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

L4.2 - Seíá publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme
determina a Lei ne 8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para que surtam um so feito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos

representantes das pa rtes, CONTRATANTE TRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do.Jari - AP, 20 de agosto de 2021.

P refe ito Munt ranjal do Jari

co TANTE

zb")
camilr4ampos soares
cPF áe 725.350.752-53

CAMITA CAMPOS SOARES EIRETI EPP

CNPJ ne 18.534.62 4/O0OL-54
CONTRATADA

Testemunhas:

íFt'
Heider Gonçalves Buna
CPF 51O.137 .542-04

2a

Kellem Pa cra Gomes Pereira
CPF:0í 5.664.832-63

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTo DE coNTRATos E coNVÉNtos

Camila Camp<x Su-eaTItulâr
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