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ESTADO DO-AMAPÁ
IiPREFEIÍURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENÍO OE CONTRATOS E COflVÊNIOS

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíPIO DE
LARANJAL DO JARI E A
EMPRESA TECSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI
PARA OS FINS NELE
DECLARADOS

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um
lado MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, pessoa .juridical de direito publico interno,
CNPJ(MF) no 23.066.905i0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr
MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG no 274636 e
do CPF n" 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari,
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a
empresa TECSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI com personalidade jurídica de drreito
privado, inscrita no CNPJ no 32.846.158/000'1-73, com sede na Av.Monte Dourado, 894.
Agreste, Laranjal do JaríiAP - AP - CEP 68.920-000, neste ato representada pelo Sr.
TARCISIO NUNES FERREIRA, CPF:00216949238, RG no 414592 PTC/AP, domiciliado
Laranjal do Jari, celebram o presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e
condiçÕes, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraçÕes posteriores,
Lei no '10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto no 10.024. de 20 de setembro de 2019;

CLÁUSULA TERCEIRA - OAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a
seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
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CONTRATO NO 036/202,I.PMLJ

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto de aquisição de MATERIAL PERMANENTE
(móveis, equipamentos, eleúodomésticos e eletrônicos), para atender as demandas das
Secretarias da Adminisúação Geral da Prefeitura de Laranjal do Jari, conforme descrito
no Anexo I do edital do Pregáo Eletrônico 028/2021-SEMAP/PMLJ.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCIA:

2.1 . O presente Contrato terá sua vigência de í2 (doze) meses, contada a partir da data
de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA:

4.1 . O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota
de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser na Avenida Tancredo Neves 2605 - Agreste, Laranjal
do Jari/AP.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES 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/fatura 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.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentaÇâo dos documentos de regularidade
junto ao lnstituto Nacional de Seguridade Social/INSS e 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 aplicaçáo 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
| = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (rx/100)
365

l= (6/100)

36s
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I = 0,00016438

conformidade com as especificaçôes constantes neste lnstrumento e na proposta que
ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2 deste
Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no
prazo de í 0 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circu nstanciado.
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SEXTA . DA VALIDADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos
períodos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA FrscALrzAçÃo Do coNTRATo:
7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do
CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela
perfeita execuçáo do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo ldo
Edital do Pregão Eletrônico no 02812021 , na proposta da CONTRATADA e neste
instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da 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 necessárras ao objeto do presente Contrato,
até 25 o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

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

cLÁusuLA orTAvA - oBRTGAçOES DA CONTRATANTE

8. í - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificaçÕes, prazos e
condiçÕes estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada,
o cumprimento das obrigaçôes da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impeíeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços dentro das normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos
e as condições estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA. OBRIGAÇÕES OA CONTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condiçÕes definidos no Edital e
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Termo de Referência (Anexo l), além das obrigações assumidas na proposta firmada
pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz
parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, máo de obra, seguro e despesas de quaisquer
natureza incidentes direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais
descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer
alteração do responsável pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser
comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e
rotinas estabelecidos com observância às recomendaÇões aceitas pela boa técnica,
normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante,
devendo comunicar imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer
irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupçÕes,
garantindo o perfeito desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçôes de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c)
taxas, impostos e contribuiçôes; d) indenizaçÕes; e) vales-refeição; f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, náo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalizaçáo ou ao acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e
outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido
ocasionados por empregados credenciados para a entrega do objeto;

9. í 1 . Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçÕes
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto, ainda
que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.'13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução
do presente objeto, sem prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de
incorrer nas penalidades nele previstas;

9. 14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da
execução e entrega do presente objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a
terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados;
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9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informaçÕes que vier a ter conhecimento por força
da contratação;

9.17. Apresentar, sempre que soÍicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo
estipulado no pedido, documentaçâo referente às condiçÕes exigidas no instrumento
contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigaçôes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

Orgão/UG 02000 Gabinete do Prefeito

Elemento de
despesa

4090.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 03000- Procuradoria Juridica

í4.062.0006: 2006 - Manutenção da Procuradoria
Juridica

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG

06.182.0008: 2008 - Manutenção das atividades do
Comando

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamento e material
permanente

Fonte 00í 0000

Orgão/UG 07000 - Secretaria de Administração e Planejamento

Elemento de
despesa

4490.52.00.00 - Equipamentos e material permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 08000 - Secretaria de Finanças

Ação

04.122.0010: í 005 - Reestruturação da Secretaria de
Administraçâo e Planejamento
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04.123.0011: 1006 - Reestruturação da Secretaria de

Ação 04.122.0002: 1002 - Equipamento para o Gabinete do
Prefeito

Ação

0500 - Comando d Guarda Municipal

Ação

Ação
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1 5000 Secretaria de Transporte

Finanças

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
permanente

Fonte

Orgão/UG 092í 0 - lnstituto Municipal de Agricultura e
Abastecimento

Ação 20.605.0013: 2070 - Manutenção da Atividades do
lmapa

Elemento de
despesa

4490.52.00.000: 0010000 - Equipamento e material
permanente

0010000

Orgão/UG 10000 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Ação 18.542.0015.2021 - Manutenção da atividades da
SEMMATUR

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte 0010000

12000 - Secretaria de Obras e Serviços Publicos

Ação 15 451 0025.2028 - Manutenção da SEINF

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte 0010000

Orgâo/UG

Ação 26.122.0030:2032 - Manutençâo das atividades da
Secretaria de Transportes

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 00'10000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte

Orgão/UG 16000 - Secretaria de Cultura

Ação '13.392.0022:2059 - Manutenção da Sec. de Cultura

Elemento de
despesa

Fonte 0010000

Orgão/UG 17000 - Secretaria de Desporto e Lazer

Ação

Elemento de 4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material

TARC610 XUNES
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0010000

Fonte

Elemento de
despesa

Orgão/UG

Elemento de
despesa

0010000

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

27.812.0023 2057 - Manutenção da Sec. de Esporte e
Lazer
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despesa Permanente

Fonte 0010000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do VALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de R$ 29.799,73 (vinte e nove
mil setecentos e setenta reais e três centavos), relativo ao valor total do item
mencionado na cláusula primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já
incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municipios, 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 no 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 no 8.666/93, conÍorme dimensionamento abaixo,
garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2o/o (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 í 5 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos
77 e78 da Lei no 8.666/93, e nas formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO LIVRE ACESSO

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros
contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou

entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme art.

43 da Portaria lnterministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016.
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cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA - DO FORO e Oe eUeUrCAçÃO:

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.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da Uniâo, conforme
determina a Lei no 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, pata que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelos ntantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemun as aba x

Laranjal do Jari-AP, 23 de julho de 2021

MAR SERRAO
P ito n

CONT TANTE
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TARCISIO NUNES FERREIRA
CPF:00216949238

Representante Legal
TECSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ no 32.846.1 58/000í -73
CONTRATADA

\

Testemunha 01

Testemunha 0í

Lq CPF

CPF
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ANEXO I DO CONTRATO 03612021 - PMLJ
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TABELA DE PRE OS
VALOR

TOTAI.

r.2.000,00

1.000,00 8.000,00

03 3.133,3 3 9.400,00

LOTE ITEM DESCRIçÃO DETATHADA MARCA QUANT
VALOR

UNITÁRIO

05 01

Caixa acústica 1.000 watts depotência.
Potência: 1000 Watts RMS, Cor: preto,
Microfone: 2 entradas,
Alto-falantes: 2 x de 8 polegadas,

Equalizador: sim (6canais),

Rádio FM: sim, Conexões: USB, SD,

Bluetooth e entradade
áudio

Multilas
erlbpr

UND 06 2.000,00

05 02

Microfone de mão duplo sem fio
frequência J10; 584 - 608
MHz RECEPTOR BLx 88
saída 2x% (6,35 mm) de saídaXRL

impedância 200 - Alto nível desaida XLR

Conector: -20,5
dBV em Carga 100k (Referência
+ / -33 kHz com um tom kHz) 1/4: -13
dBV em 100k de carga.

UND
V okal/

200
08

05 03

Câmera com 24.LMP, 3", Gravação em
Full HD - EF-S18-

55MM com lente EF-S 18- 55mm 15 STM
com a capacidade de
gravar vídeos em 4K, equipada com a

tecnologia de foco Dual Pixel AF e tela
LCD com ângulo variável para gravar

vídeos Tecnologia embutida Wi-Fi (2),

Bluetooth (4), Tela sensível ao toque LCD

angular de 3,0 polegadas. vídeos em 4k
e entrada
para microfone externo. Dual pixel
cmosaf. Sensor cmos (aps-c)
de 24,1 megapixels. Tipo delente: close

UND
Canon/
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Tripé telescópico em alumínio. Pés em
borracha e ajuste de terreno. Cada uma
de suas pernas possuem 3 seções

ajustáveis através de travas laterais,
que juntam alcançam até 1,70m de
altura. Seus pés em borrachadosaderem
a qualquer tipo de terreno, são bem
flexíveis.
Cabeça de Tripé para até 4kgpossui
sapata de liberação rápida com parafuso
padrão de l/4" para uso em Câmeras

DSLR ou Compactas, Filmadoras
Handycam ou
esportiva, suporte para smartphones e

Íomate 03 UND L26,57 379,7 3
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diversos outros equipamentos para foto
e vídeo.Feito de alumínio. O nível bolha
na base da cabeça auxilia no
enquadramento e alinhamento do tripé,
indicandoinclinações e desnível do chão.
Posicionado junto a cabeça fornece
precisão e controle. O tripé
para câmera também alcança altura
mínima de 60cm e inclui bolsa para

transporte, leve e prático ele pode ser
levado paraqualquer lugar sem oferecer
peso significativo.
Características:
Possui 3 seções de pernas ajustáveis
Capacidade de cargade até
4Kg Pés emborrachadorl retráteis
Pequeno. /

Total: RS 29.779,73 (VINTE E NOVE Ml
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Representante Legal
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