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EsrADo oo auepÁ
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTo DE coNTRAToS E coNVÊNIos

CoNTRÂTON e Ot7 I 2021-SÉM AP I PMU

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado n,tUt\ltcípto
DE LARANJAT DO JARI, pessoa juridical de direito publico interno, CNPJ (MF) ne 23.066.905/0@1{0, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal o 5r. MARCIO CLAY DA COSTA SERúO, brasileiro, casado,
portador do RG ne 274636 e do CPF ne 620.367.852{4, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do
Jari, doravante denominado CONTRATAÍYÍI, e do outro lado como CONTRATADÀ a empresa T M SEIXAS

ALVES SOUZA EIREU com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ ne 25.221.853/0001-
84, com sede na Av Padre Júlio Maria Lombaerd, ne 251t8, Balrro Santa Rita, Macapá-AP, CEP 68.901-283,
neste ato rêpresentada pelo Sr. ANDERSON D'ALMEIDA DIAS, RG ne 168026 DPTC/AP, CPF ne 530.736.732-
53, domiciliado à Avenida Paulo do Espírito Santo, nq 3463, beirro Jardim Felicidade, Macapá/ AP, celebram
o presente C-ontrâto mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamentê outorgam e
estabelecem:

FUNDAMEI{TO I.TGAL:

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 ns 10.024 de 20 de setembro de 2019;

CúUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. o presente contrato tem por objeto aqulsição de 02 (dois) veículos, sendo 01 (um) tipo Pick-up, maÍca e

modelo Fiat Toro Endurence, ano aOZL|aOzL, com Freio6 abs e airbag duplo, PÍotetor de caçamba, Estribos
lateÍais, Motorização mínimo de 135cv, Cámblo manual, Capacidade, 05 lugares, AÍ condlclonado, TÍio
elétrico (trava, vidro, alaÍme), Tipo de direÉo hidráulica, Motor 1.8 - (flex), 4x2. Todos os ltens obÍigatórios
documentação (êmplacamento ê llcênciemento) em nomê do ente Íederado, gaÍântie mínima de 12 (doze)

meses e 01 (um) veículo de passeio tipo hatch, marca e modelo Flat Mobi, ano 202t12O2L, L.O Flex

Fabricação Nacional; 0 km; Tipo de combustível: Gasolina e/ou álcool (Flex); Marchas: 06 sendo 01 Íé;
Câmblo: manual; Potência motor: 1.0 de 73cv; Quantidade passageiro: 05; quantidade portas: 04; Tipo
reíÍigeração: aÍ quente e ar frio; I'ipo dlreção: hidráulica; Cor: branco; Espêlhos retÍovisoÍes externos direito
e esquerdo; Capacidade do Tanque de combustível de no mínimo 41 (quarenta e um) litros; FÍeios ABS; Air
bag duplo (motorista/passegeirol; vldros elétrlcos nas portas diantelÍas; Trava elétÍlca das portas; Todos
itens obrlgatórios documentações (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado, gaÍantia

mínima de 12 (doze) meses, para atender a demanda dos serviços da Secretarla Municipal de Meio Ambiente
e Turismo - SEMMATUR, conforme descrito no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne 0081202f-
SEMAP/PMU.

CúUSUTA SEGUNDA . DA UGÊNCI&

2.1. O presentê Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatuG ou

até a data do término do período de cobertura da garantia do veícub.
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ESTADo oo AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTo DE coNTRATos E coNvÊNtos

cúusut.arenctrRA - DAs coNDtçôes oe aecegtÍvrerTo Do oBJETo:

3.1. O receblmento do veículo objeto deste certame deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a

emissão da Nota de Empenho.

3.2. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de AdministraSo e Planejamento poderão ser realizados testes
no veículo de forma a verificar a compatibilidade do mesmo com as especificações constantes neste termo de
referencia e da proposta da Contràtada.

3.3. caso sejam satlsfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que
poderá ser suprido pelo ateste no verso da nota fiscalfatura realizado por servidor especialmente designado
pela SEMAP.

3.4. caso sejam insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Devolução, no qual serão
consignadas todas as lrregularidades observadas no veículo entregue em relação às especificações e
quantidades constantes neste termo de referencia. Nesta hiútese, todo o item objeto do termo em questão
será rejeitado, devendo ser substituído no pnlzo 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 rejeitado, estará a
Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

3.6. À Contratada cabeá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e recebimento
definitivo, submetendo as etapas impugnadas à nova verificafo, ficando sobrestado o pagamento até a

execução das corre@es necessária1 sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

cúUsUI.A QUARTA Do PRAZO E DO TOCAL DE ENTREGA

4.1. O pÍazo dr entrrg! dos veículos deveÉ ser de, no máximo, 30 (trinta) dias coridos, contados a paÉir da

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

4.2. O local da entrega deverá ser na Secretaria Municipal de Transportes sito a Av. Tancredo Neves s/n -
Agreste - Laranjal do Jãri - Amapá - CEP 68.920-0m, devendo o veÍculo ser entregue de acordo com

indicações, observadas as disposições do rêspectivo Termo de Referencia.

cúUsuu qUINTA: DAS CONDçÕES OE PAGAMEÍ{TO:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentaÉo da nota fiscal eletrônica no

protocolo do CoNTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. fu notas fiscals que apresêntarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá

em 10 (dez) dias úteis após a data de sue âpresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante cÉdito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco

indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscãlfatura o nome do Bânco e os números da agência e dâ conta-

corrente para efetivação do paEamento.

5.5. Nenhum pâgamento seá efetuado enquânto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento dê

preços.

5.6. O pagamento se faá mediante a apresentaÉo dos documentos de regularidade junto ao lnstituto

Nacional de seguridade sociaylNss ê Fundo de Garantie por Têmpo de serviço/FGTS, sem as quais o

pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atrâso de pagâmento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, flca convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
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ESTADo oo luepÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTo DE coNTRATos E coNvÊNtos

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
l= índice de atualização financeira = 0,0001643& ãssim apurado:

t=ÍBl!.@)
365

t=l§@)
365

I = 0,0@16438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúUSUTA socrA - DA GARAÍ\mA E As§IsTÊNcIA TÉcNIcÂ:

6.1. A assistência técnica deverá ser prestada exclusivamente por coocessionária autorlzada, no munlcíplo de
Macapá/AP, visando futuras revisõet assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando

necessário.

6.2. A garantia de veículo dêverá ser total, inclusive abarcando os equipamentos e acessórios instalados pela

empresa, com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do
efetivo recebimento do veículo pelo contratante ou pelo período previsto no manual do proprietário,
prevalecendo o de maior período;

6.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PERíODO DE GARANTIA serão considerados como período de

funcionamento experimental

6.4. Durante o perÍodo de funcionamento experimental, caso o veículo apresentê falhas de funcionamento,
deverá ser substituído por outro completamente no\ro e com as mesmas caracterÍsticas daquele. Neste caso,

dar-se-á início aos procedimentos e prazos estabelecidos nas condições de recebimento;

6.5. No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial.

5.6. se a CONTRATADA não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por

escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis (máximo), condicionada à aceitação do

CONTRATANTE.

cúusulÁ sÉnMA - DA rscAr.tzAçÃo Do coÍ{rRAro:

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 I do Edital do Pregão Eletrônico ne @al2O2,., na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento.

7.2. A fiscalizaÉo será exercida no interesse da Administrâção 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 mesmãs condiÉes contrâtuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessárias ao objeto do presente Crntràto, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado dêste Crntrato,

7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTo DE coNTRÂTos E coNvÊNps

cúusuu oreva - oBRtGAçÕEs DA COÍIITRATANIE - Incumbe ao CONTRATANTE:

8.1 - Acompanhar e fiscalizar a execufo do Contrato, bem como atestar as notas fiscaisfaturas a efetiva
prestaçâo do objeto, ãtravés de serviôr designado pelo CONTRATANTE;

8.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA;

8.3 - Aplicar à COÍ{TRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais.

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

8.5 - Notificar a CONTRATADA, fixandoJhe prazo para subíituição dos veículos(s) impróprios para uso;

8.6 - Fiscalizar a execução do contrato atrâvés de servidores designados pela Prefeitura Municipal de Laranjal
do Jari, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumpíimento das
obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades
constâtadas-

cúusur.A NoNA - oBRtGÂçÕEs DA COTJTRATADA - rncumbe à CONTMTADA:

9.1 Entregar o veículo no tempo, lugar e forma estabelecidos neíe lnstrumento, com todos os acessórios
estabelecidos no Termo de RefeÉncia, correndo por conta da COiITRATADA as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trâbalhistas e previdenciários decorrêntês do fomecimento, com os veículos em
peíeito estado de funcionamento, sem mãr€as, amassados, arranhões ou quaisquer outros problemas físicos,
e ainda com e documentação completa, atualizada (manuais, catálogos, folders, termos de garantia) necessária
a sua operação, bem como @

a - IPVA (obs.: Veículo Oficial - isento dê IPVA);

b - Emplacados;

c - Seguros obrigatórios;
d-Vistoriaelacre;
ê - CRLV pronto para uso;

f - DUT em branco

9.2. Executar, durante a vigência do Crntrâto a troca de todos os equipamentos, partes e peças dos veículos
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 notificâr o COI{TRATAÍ{TE, Incluindo proposta comercial para

a execução do serviço;

9.3 - Disponibilizar, por ocasião da assinatura do C-ontrato, 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 parâ prestação dos serviços;

9.5 - Atender prontamente as orientações e exigências, do fiscal do @ntràto, inerentes à execução do objeto;

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

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

condições de habilitaÉo e qualificação exigidas parâ a contràtação.

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 despesâs decorrentes do fomecimento dos

veículos, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos ê contribuições; indenizações; vales-

refeiÇão; vales-trànsporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 6overno;

9.10. Oferecer a garentia técnicâ usualmente fornecida pelo fabricente do veículo, não podendo ser inferior a

,,--.. ""--\/?t
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ESTADO DO AirlAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTA ENTo oE coNTRATos E coNVÊNps
especifica no termo de referência, contado a partir do seu recebimento e aceite;

9.11 - atender ao chamado para prestação de Assistência Técnica e solucionar o problema no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contedo a partir da solicitação formal do CONTRATAÍ{TE;

9.12. Efetuar as trocas de peças com material novo e de primeiro uso, devendo apresentar padrões de
qualidade e desemprenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fubricação do veículo;

9.13 - Substituir no veículo, no período de até 30 (trinta) dias, os equipamentos, peças e componentes, que
apresentarem defeitos sistemáticos de Íabricação, devidamente comprovados pela constante necessidade de
manutenÉo corretiva. Tais substituições serão realizadas sem qualquer ônus pan a SEMAP/PMLI;

9.14 - Aceitar, nas mesmas condições contrâtuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do
art. 65, § 1', da tei n'8.666/93;

9.15 - Cumprir com outras obrigações decorrentes de aplica@o do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(tel n" E.07E/90) que sejam compãtÍvêis com o regime de Direito Público.

cúusulA DÉoMA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRh:

10.1. Os recursos paÍ:l a execução do objeto ocorrerão do orçamento da proposta de aquisição de
equipamentos através de Emenda Parlamentar Ne 202029190009.

óRGÃo/uc AçÃO ETEMENTO FONTE

1O.OOO-SEMMATUR 18.541.0015:1012 44.90.52.00.00 510000

CúUSUI.A DÉOMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:

L2.!. FiC,tá impedida de licitar e contratar com a União, Estaô 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 subitêm anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei

Federal ns 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercÍcio de pÉvia e ampla defesa:

a)- advertência;

b) - multa de O,2,/" (zero vírBula dois por cento) por dia de atraso e por ocoÍrência de fato em desacordo

com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 1096 (dez por cento) sobre o valor total da

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

j
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CúUSUTA DÉOMA PRIMEIRA - DO PREçO

11.1 - O preço a ser efctivamente pago pelo fornecimento dos veículos constantes da Cláusula Primeira do
presente lnstrumento será de RS 227.399,99 (Duzentos e vinte e s€te mil tÍezentos e noventa e nov€ Íeais e

noventa e nove centavos), sendo fixo e irreajustável.
11.2. Sendo uma Pick-up modelo Fiat Toro Endurence 2O2]., I.A 4 x 2 (flex) no valor de RS 144.399,99 (Cento e

quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e um Fiat Mobi 2021, 1.0

Flex no valor de RS 83.m0,00 (Oitenta e três mil reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTo DE coNTRAToS E coNvÊN|os
oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecuÉo total do objeto
contratado, remlhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado dâ comunicação oficial;

CúUSU|Á DÉCIMA TERCEIRA. DA REscIsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artlgos 77 e 78 da Lêi no
8.665/93, e nas formas previstas no aÍt. 79 da mesma Lei.

cúusuLA DÉcrMA qUARTA - Do FoRo E DA puBucÁÇÃo:

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

14.2 - Sená publicado o êxtrato do presente contrato no Diárlo Oficial do MunicÍpio dê Leranajal do Jarí,

conforme determina a Lei np 8.666/93.

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

teor e forme, paÍa que surtam um ó efeito, às uais, depois de lidas, são assinadas p€los representantes das

partes, CONTRÂTANTE e CONTRATADÀ e pe munhas abaixo.

Lãranjâl do Jari-AP,28 de abril de 2021.

ranjal do Jarí

CONTRATANTE

o-./\
ANDERSON [l,ATMEIDA DIAS

Procurador
cPF 530.736.732-s3

COI{TRÂTADA

Ç;b cPF 015 66t(.832-63Testemunha 01: Nome

Testemunha 02: Nome
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ToÍo Endurence 202L, L.8 4 x 2 (flex): Freios ós e aiÍüag dup, pÍotetor de
caçarnba, Fstribos laterais, MotoÍizaçâo mínimo de t35 cv, Câmbio manud,
Capacidade, 05 lugares, Ar condicionado, Trio elétrico (trav4
vidro, alarme), Tipo de direção hidÍi'ulic4 Motor 1.8 -4r.
Todos os itens obrigatorios documartação (emplacamento e lic€Ílciamento)
em nome do ente federado, garantia minima de l2 (doze) meses.

ADAPTAÇÔES DE USO POLIChL CELA ADÂPTADÁ NO
COMPARTIMENTO TRÂ§EIRO DÀ CAÇAMBA:
Capota da Caçamba: Capota construída em fibra, com revestimento
intemo em chapa de 8ço com protoção do feclo da taÍDa traseira
evitando sbertura pela lado inlemo do compâÍtimento, de forma que
permita a abertúa somente pelo exterior do veículo garantindo
segurança paÍa o üaspoÍte de detidos; sêm comprcmeter a circulação
intema dc .tÍ ío ambicntc; capota dâ caçanba dsvcrão possuir
ventilação que não permita a visualização de fora para dentro do veiculo.
Pona a.lgemas em ambos os lados do acoalho.

SINALIZADORES ACÚSTICO/VTSUAL
Conjunto de sinalização acú§ico/visual composto por um único módulo
de policarbonato fÍanslucido de alta resistência mecânica, téÍmicâ e a
raios ultaúoletas, largura minima: 250 mm, altura minima do módulo de
policarbonao: 80 mm, Altura minima incluindo o perfil de aluminio e o
módulo de çnlicarbonato: 168 mm, admitindo-se uma variação de +- 5Yo,

montado sobre uma base ímica em ABS reforçado com um perfil de
aluminio estrúurado com formío em aÍco ou similar (asa delta). As luzes
deverão ser emitidas por le& de alto brilho, com potência não inferior a
um watt câda led, montados em blocos ôpticos de policaÍbonato, com led's
dispostos linearmente na bar4 em blocos compostos por 6 led's cad4
distribuidos em fila dupla pelas faces laterais, frontal e trsseira com
visibilidade de 360p, gerando no minimo cinco funçies de efeitos
luminosos, comandadas poÍ conúole ÍeÍnoto digitâl e atrav€s de circútos
eletrônicos de chips microconúoladores com comunicação assincrona de
4 MI{z. Todo o coÍljunto Írpnl3do sobÍe garras ajustávás que permitam a
fixação no teto do veiculo, sendo sua cúpula incolor, com led's nas coÍes
rubi, sirene eletrônica composta de amplificador digital para controle único
de sirene e leds, com unidade sono{letora de 100 wats de porenci4
minimo de quatro tipos de sons diferenciados, sistema de megafone
independente, entrada auxiliar de ráudio paÍa transceptores VHf lHF. A
unidade sonofleiora de 100 wâtts deverâ eslar acoplada a uma cometa
aerodinâmic4 fixada sob a barra de luzes. Os drivers utilizados deverâo
ser especificos para uso em viaturas policiais, sendo vedada a utilização
de drivers usados para aplicações musicais. Devera ainda possuir no seu
prôprio corpo pootos esp€cificos oa cometa, não se admitindo a utilização
de rosca principal da saida ô á,udio para tal fim (medidas variáveis em
função da marca e npdelo dos eqüpam€íltos da empresa adaptadota).
Todo conjrmo dcvcrá scr lpÍcac tâdo, quando da cntÍêga dos veiqrl,os,
com laudo emitido por entidade competente, qüe compÍove que o
sinalizador acustico/üsual a ser fomecido atende as norm8s técnicas em
ügoq no que se refere a ensaios contra úbrasâo, umidade, poeira
corÍosâo e fotometria classe I nos módulos centrais frontais.InstaLçio
incluso gerentie dc I eno.
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PLOTAGEM ESPf,CIFICO PARA ARDA DE SEGURANÇA PUBLICA -
O Veículo será adesivado em suas laterais esquerda e direitaparte traseiÍa e capô,
com predominância do camúado verde florestal e as cores da banddra do mr.micípio
(verde, amarelo e azul) conforme Ancro I. Uma faixa xadrez será adesivada nas
laterais do veiculo na coÍ pÍeta-
Nas portas laterais ÍaseiÍas, capô e tampa tÍaseir4 seÉ adesivado o escudo do
Destacanento Ambienial da GCMLI colorido conforme Anexo I. Nas portas
dianteiras a inscrição "GCM" na cor azul marinho, ao lado o escudo da GCMLI e

logo abaixo escrito "Laranjal do Jari" na coÍ preta ambos na fonte Arial black. O
capô será camuflado verde florestal e ao c€ntÍo o escudo do D€stacÍnento Ambiental
da GCMLI. Na tampa traseira deveú ser adesivado o 153, fonte lÍlpaçt, na cor
branca e nas laleÍais dianteiras na cor pÍeta Os prefixos de registro geral da viatura
(VTR-OI) deverão ser adesivados nas lalerais e pane tÍaseira na coÍ bÍanca, fonte
lmpact.
Nas laterajs úasoiras haverÁ a inscriçâo ÂMBIENTAL e oa cspota da caçamba
deveá constaÍ a inscrição GPA na cor amarel4 fonte Árial blrcI e logo abaixo a
inscrição GRUPAMENTO DE PROTEÇÀO AMBIENTAL na cor branca na mesma
fonte em tamanho menor conforme Aoero L

GRAFISMO/LOGOTIPO: padrão layout a ser fomecido. Todos os veículos
deverão apresentar-se em perfeitas condiÉes de uso, com bdos os equipamentos de
mnforio e seguÍança daerminados por lei, com toda docum€ntação arualizada
(DPVAT pago), registra&í licenciados e emplacados no Estado Amap4 peÍürte os
óÍgãos c!Ínpetefltes.

GARANTTA E ASSISTÊNCIA TÉCXICA:
Veiculo Okm de primeiro emplacâmento, assistência tecnica realizada em oficina ou
concessionária autorizada - Garantia minima de 12 (bze\ m€ses ou 50.0ooKm
(cinquenta mil qúlômetsos), Adaptação e fomecimenlo de eqüpamantos deve ser
feita por empresa autorizadÂ apresentaodo declaração do fabricante que compÍove
assistàcia técnica no estado para que não ocorÍa em perda d'Á garantia do veículo.
Assistência Tecnica Autorizada no Estado do Amapá para Veiculos e eqúpamentos.
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Tipo veículo: passeio; Fúricação: Nacionsl; Qúlometragem: 0 lÍn;
Tipo combustivel: Gasolina e/ou rÁlcool (FIex); Marchas: 06 sendo 0l Íé; Câmbio:
manual; Potàrcia Ínotor: minima 1.0 de minima 73 cv; Cilindrada; Quantidade
passageiro: 05; Quantidade portas: 04; Tipo refrigeraçâo: aÍ quente e aÍ frio; Tipo
direção: hidráulica; Cor: branco; cam as següntes cüacteÍisticas tecnicas minimas:
monobloco original de fábrica, ano/modelo corÍqspondsrte, no minimo, a ernissão da
nota fiscal e contratação Roda-dpneus original do füricante; Espelhos retovisores
extemos diÍeito e esquerdo; Capacidade do Tanque de combuíivel de no minimo 4l
(quarenta e um) Iitros; Freios ABS; Àr bag duplo (motorista/passageiro); Ar
condicionado de fábrica integÍado fÍio/quenle; Vidros elétricos nas poÍtâs di&teiras;
Trava eléhica das portas; Capacidade da bateria conforme especificado no manual do
veículo e utilizado na linha de montagem. Todos itens obrigaórios doctmentaçõ€s
(emplacamento e licenciamarto) em nome do ente federado, garantia mínima de 12

(doze) meses
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