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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

DEPARTAI,ENTo oE coNTRATos E coNvÊNIoS

tÍ

TERMO DE CONTRATO DE AQUISI

QUE ENIRE sI CEI.EBRAM o MUNICÍPIo
DE TARANJAL DO JARI É A EMPRESÀ ALL
NoRTE MATERIAIS PARA coNíRUÇÃo
EIRETI ME, PARA OS FINS ABAIXO
DECTARADOS.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado MUNEíP|o DE LARANTAI
DO ,ARl, pessoa juridical de direito publico interno, CI{PJ (MF) n' 23.0óó.905 /cíJiJ7'l(,, neste ato representado pelo
PreÍeito Municipal o 5Í. MARclo cLAY DA co§ÍA sERÍúo, bÍasileiro, casado, portador do RG n'27463ó e do CPF n"
620.367.85244, residente e domiciliado nesta cidede de Laranjal do Jari, doravante denominâdo CONTRATANTE, e do
outro lado como CONTRATADA, â empresâ AIL NORTE MATER]ÀIS PARÂ CONSInUÇÃO ElREtl ME, com personalidade
jurÍdica de direito privado, inscrita no Cl.lPl n' 2O9O5298/OOO1-9ó, com sede na Q 104 Sul Rua SE 7, Lote 14, Sala 02,
Plano Diretor Sul, Pâlmas-TO - CEP].77.O2U0?2, neste ato representada pelo SÍ. RICARDO MESQUÍTA lNÁclo, RG

n'938391 SSP-TO, CPF n' 013.788.021-95, domiciliado em Palmas - TO, celebram o presente Contrato mediante as

seguintes cláusulâs ê condições, que mutuamente outorgem e êstabelecem:

CLÁUSUI.A PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente aquisição tem por objeto a eventual aquisição de Moto Roçadeiras para atender as necessidades do
Depertamento de Serviços Urbânos dâ Secretária Municipâl de Meio Ambiente e Turismo, de acordo com as

especificaçôes, conforme condições e especificaçôes constantes do Termo de Referência.

CTÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR

21. A prestâção dos serviços obedecerá ãô êstipuledo neste Contrâto, em scu ânexo (Termo de Referência), bem como
ao estabelecido no ato convocatório, do Pregâo Eletrônico nõ O75/2O27<PUPMU, e na proposta firmada pela

CONTRÂTADA, constãnte no Processo Administrativo n." 2O8.2O3/2O27-SEMAP/PMU, que, independentemente de
transcÍição, integram e comdementam o presente instrumento, naquilo que não ocontrariar.

cLÁUsUtA TERCERA - DA VIGÊNch

3.1. o prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSUTA QUARTA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁNh

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

órgaoruC: 1oq)- secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Ação: 18.92.0015:2o21 - ManutenÉo da Atividades da Sec. Municipâl de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 - Equipâmentos e Materiãis Permanentes

Fonte: 0O100O

CúUSUTA QUII{TA - DO PRAZO, tOCAt DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO.

5.1. O bem deverá ser entregue ao servidor responsável (Chefe do Almoxarifado da PreÍeitura de Laranial do ,ari),
acompanhado por servidor do setor técnico, devidamente instituÍdo para recebimento do bem constãnte no item lll deste
Termo, no endereço Rua Vitoria Régia, N" 2511 - Bairro Agreste, em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 as

18:00 horas..

5.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a partir do Íecebimento da Nota de
Empenho.

5.3. Â licitante vencedora obriga-se a entregar o item de acordo, estritamente, com as especificações descritâs neste

instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha â ser constâtâdo pela Administração não

estar em conformidade com âs reÍeridas especificaçóes.

5.4 - os itens sêrâo solicitados através da emissão dos pedídos, onde serão especiÍicados todos os itens a serem
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entregues.

5.5. O recebimento será efetuado da seguinte forma;

5.5.1 - Provlsoíamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação dâ conformidade do produt
especificaçóes constantes da proposta da empresa.

o com a5

5.5.2. Dêfínltlvâmente, após a verificaçáo da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo âssinado pelas partes;

5.ó. Confirmãdo o atendimento das especificaçôes e condiçóes estabelecidas neste lnstrumento, o item será recebido
definitivamente e liberado para pagamento.

CIÁUSUTA SBfiA . DO VATOR COiITRÂTUAL E DAS CONDEÕES DE PAGAMEMO

ó.1. O valor estimado glóal deste Contrato é de R$ 28.341,00 Mnte e olto mll, trezêntos e quârêntâ ê um reâlsl,
conÍorme itens e valores unitários abaixo:

ó.2. o pagamento será eÍetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, epós o regular fornecimento, mediante o
processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria Municipal, de Finanças.

6.2.1. É condição pârâ o processâmento do pagamento a apresentâçâo por parte da empresa da Nota Fiscal/Fatura
reÍerente eo objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação peránte a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, lNss, FcTs, Ministério do Trebâlho (CNDT);

ó.2.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na
proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assím como os números da respectiva agênciâ
ê da conta corrente em que deverá ser efetivado ocrédito.

ó.3. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serêm pagas, qualquer débito
existente de empresã em consequêncie de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste certamê.

ó.,1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquento pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira que

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reaiustamento ou
correçâo monetária do vâlor iniciel.

6.5. No caso de eventual atraso de pagâmento, desde que ã contretede não tenha concorrido de ãlgume Íormâ perã

tanto, fica convencionado que a taxa de âtualização financeira devida pela contratante, entre a datâ acima reÍerida e a
correspondente âo efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

| = Índice de atualização financeira; | =ÍTXl1m)
3ó5

Tx = PeÍcentualde taxa dejuros de mora anual (= ó%);

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a dâta previstâ para o pagamento e a do efetivo pagamento;

vP = Valor da parcela em atraso.

cúusur.l sÉrtul - DAs oBRtGAçÕEs DA CoNÍRATAME

7.1. NotiÍicar imediatamente a CONTRATADA sobre quálque. irregularidâde encontrada na entrega do item;

7.2. Efetuar os pâBamentos devidos nas condiçóes estebelecidas;

7.3. Proporcionar todas as facilidades visando à disponibilização do item;

7.4. Manter funcionário, Íormalmente designado pela Administração pare a Fiscalizãção contratual;

7.5. Definir em todas as solicitaçóes o detalhamento das especificações dos itens;

Repassar todos os procedimentos administrativos ã serem adotados pela Administração parâ disponibilizaçâo dos itens
pela CONTRATADA.

oÁusutA oÍrAva - DAs oBRtGAçôEs DA coNTR TADA
www.làrânjaldojàri-ãp.qov.búooLata @leÍânjãldojarl.ap.Sov.br
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8.1. Entregar os itens no local indicado pelâ SEMAP, nas quantidades e especificações solicitadãs, obedecend
critérios estabelecidos em Editâl;

8.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SEMAP relativos aos itens adquiridos, providenciando toda e
qualquer solicitaÉo de readequação, com viías ao atendimento das necessidades da SEMAP;

8.3. Responsãbilizarse por todas as despesas com material, mão-de.obrâ, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, Íretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos, contribuiçôes de
qualquer natureza ou estÉie, selários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita disponibilização dos itens
contratados;

8.4. Suieitãr-se a mais ãmpla e irrestritã fiscalizâção por pârte da SEMAP;

8.5. Providenciar para que, no ato da entrega dos itens, os mesmos estejam embalados de forma adequada, na
quantidade estabelecida na Ordem de Serviço, visando evitar qualquer deno no transporte;

8.ó. Não transÍerir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expresse anuência da
Mministrãçáo, desde que ãssuma totãl responsãbilidãde pela disponibilização dos mesmos;

8.7. Apresenter nota fiscal/fetura dos itens;

8.8. Executar a disponibilidade dos itens, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite
de assumir as atividades conforme o estabelecido.

cúusun uora - Do acoMpANHAMENTo E DA FlscAUzAçÂo

9.1. Os critérios de acompanhamento e de fiscalização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.'O75/2O27- PMU,
estão previstos no Termo de Referência, anexo I do respectivo edital:

9.1.1 Nos termos do art. ó7 da Lei n' 8.óóó, de 1993, será designado representante da Administrâção para acompanhar
e fiscalizar a execuçào do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrênciãs relacionãdãs à execuçâo do
serviço e determinândo o que for necessário à regularizaçáo de falhas ou defeitos observados;

9.1.2. As decisóes e providências que uttrapassarem a competêncie da Comissão, deverão ser solicitedas aos seus

superiores em tempo hábil pare e adoção das medidasconvenientes;

9.1.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidãde da Contratada, inclusive perante

terceíros, por qualquer irregularidade, ainda que resultânte de imperfeiçôes técnicas ou vícios redibitórios, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus atentes e prepostos, de
conformidade com o ârt. 70 da Lei n'8.óóó, de 1993;

o.Áusu|-I oÉc|raI - DA MANUIENçÃo Do EQUltÍBRlo EcoNÔMToFINANCEIRo

10. 1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispôe o art. ó5, inciso ll, alíneâ 'd", da Lei Federal n' 8.óóó193

e obletivando a manutenção do equilibrio econômiccfinanceiro inicial do contrato. os preços ajustados entre as partes
poderão ser alterados, mediante o instituto do REEQUILíBR0 EcoNÔMrcO FNANCEIRo, 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 Íortuito
ou fato do príncipe, conÍigurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso será formalizado por

ADITAMENTO;

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

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

mercado;

10.3. Nos casos de vaÍieÇão de preços fornecidos pela empresã, o instituto utilizado também sofrerá REArUíAMEiI|TO,
baseádo na variação do ÍNorcE DE PREços Ao coNsuMlDoR AMPTO - lPcA, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se

em consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço proposto pela empresa e a data

em que o Índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tâl reajuste, perante

a devida comprovaçáo da empresa;

1O.4. Os vâlores reÍerentes a aquisição de gêneros alimentícios, eventualmente, poderão eindâ sofrer ACRÉSCIMOS

OU SUPRESSÕES, nos seguintes câsos:

www.larànjâldôiãri.aô.so!,tu1@dalo @lâránjâldojeÍi.ãp.8ov.hr
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10.4.1.Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico Íinanceiro iniciâ1, na hipótese de sobrevi a

sup€rvenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo a

execução do ajustado, ou ainda em caso de força mâior, caso fortuito, Íato prÍncipe e Íato da Administração, nos termos
do art. 65, inciso ll, "d" e § 5", da Lei8.óóó193;

70.1.2. Parã menos, na hipótese do valo[ contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quândo
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. ó5, § 5', da tei8.óóó193;

10.5. As atteraçóes de que tratam as SUPREssÕEs e AcRÉsclMos em percentual de 25%, somente poderão ocorrer
após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já quando se tratar do instituto do REEQUILíBRlo EcoNÔMlco
FINANCEIRO a alteração se efetuará no momento de suaocorrênciã.

ctÁUsUtA DÉCIMÂ PRIMEIRÂ - Do REAUSIE D€ PREço5

11.1. os preços serão irreâ.iustáveis, náo incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 12 (doze) meses dâ data
de apresentaçâo da proposta comercial emitida pelaempresa.

11.2. 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 adjudicãdo pelã Administração e â
data em que o índice Íoi diwlgado oficialmente e evidenciou a exiíência de circunstância provocadore de tel reaiuste.

11.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n' 10.192101, o reajuste só poderá ocorrer nos contratos
que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano, após decorrido doze meses da apresentação dâ proposta pela

empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assimcouber.

11.4.os contratos em que seje parte órgão ou entidade da Administrâção Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federel e dos MunicÍpios, serâo reajuíedos ou corrigidos monetariamente de acordo com as

disposições contidâs no § 3' da Lei n" 10.192,/01, e, no que com elâ não conflitarem, da Lei n'8.66ó, de 21 de.junho de
1993.

11.5. No caso em que for admitido o reaiude de preço, será considerada nula de pleno direito qualquer estipulação de
periodicidade inferior a um ano.

oÁusuu oÉcrue SEGUNDA - DAs \rEDAçõEs

Í1.1. É vedado à CoNTRATADA:

Í1.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de contrato para qualquer operaçáofinanceira;

ctÁUsutA DÉCIMA IERCEIRA - DAs AI-TERAçÕEs

13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer dâs hipóteses previstas no art.65, da Lei n." 8.ó66, de 21 de.iunho de
1.993.

cúUsUtA DÉC|MA QUARTÂ - DA REsct§Ão

14.1. o inadimplemento das cláusulas e condiçôes estabelecidas neste contrato poderá enseiar suas rescisão, nos

termos dos artigos 79 e 80 da lei n." 8.ó6ó1932.

14.1.1. No procedimento que visa à rescisão do contrãto, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que,

depois de encerrâda a instruçáo inicial, a CONTRÂÍADA terá o prazo de os(cinco) dias úteis para se maniÍestar e produzir
provâs, sem prejuízo da possibilidade de o CoNTRATANTE adoter, motivadamente, providências acauteladoras.

14.1.2. No câso de Íescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter,
cãutelârmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, iá calculados ou estimados.

clÁusu|a OÉcII.,II QUIT{TA - DA§ SANçôEs E PENALIDADES

15.1. Fica suieite às penalidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n." 8.ó6ó193, a CONTRATADA que:

a) convocade dentro do prazo de validade da sua proposta, nâo assinar o Contrato no prâzo estabelecido, não aceitar ou

retirar a nota de empenho;

b) Aoresentar documentaçáo falsa;

c) Nâo executâr totâl ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em decorrência da contratação:

www.laraúldoiãri.â^.sov-br/.ontàto @láraniãldoieÍi.âp.8ov.br
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d) Ensejar o retardamento dâ execução do obieto;

e) Executar serviços que náo atendem à especificação exigida noedital;

Í) Falhar ou Íraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneoi

h) Fizer declaração falsa:

i) Cometer Íraude fiscal.

15.2. Para os Íins da alínea "g",reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos ãrts. 90, 92, 93, 94,95 e 97 da Lei n.
8.666/93.

ú.3. A CoNTRATADA, quando cometer qualquer dâs infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem preiuízo
das demais cominações legais, às seguintes sençóes:

i) advertêncla, por faltas leves, ãssim entendidas aquelas que não ãcarretem prejuízos signiÍicativos para a contrãtante;

k) muita moratória de O,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato em
desacordo com o proposto e o estâbelecido neste instrumento, eté o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (qulnzc) dias ronidos, uma vez comunicados offclalmente;

l) mufta compensatórle de 20% (ünte por cento) sobre o valor total do Contrâto, no caso de inexecução totãl do obieto
e pela recusâ em retirar a Notâ de Empenho, no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida
no prezo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem preluÍzo da aplicação de outras
sançóes legalmente previstas;

m) Em caso de inexecução parcial, â multe compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será aplicada de
forma proporcional à obrigaçãoinãdimplida;

n) suspênsão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo pÍazo de até doisanos;

o) lmpêdimênto de licitar e contratar com a SMAS com o consequente descredenciamento do Cedastro Central de
Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cincoanos;

p) Declaraçâo de lnidoneldade para licitâr ou contretar com a Administraçâo Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que sejâ promovide a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que e contrâteda ressarcir a contratante pelos prejuÍzo5 cãusados;

15.4. Tãmbém ficam sujeitas às pênalidades do art. 87, lll e lV da Lei n" 8.óóó, de 1993, es empresas e os profissionais
quê:

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

r) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os obietivos dã licitãção;

s) Demonstrem não possuir idoneidade para contrater com â Administreção em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. As sançôes poderâo ser aplicadas à empresã juntamente com as de multa, descontando.a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.ó. A aplicação de qualquer das penâlidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla deÍesa, observando-se o rito previsto na Lei n." 72.846/13 (Lei Anticorrupção), e,

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n' 8.ó6ó193 e na Lei n'9.784199.

15.7. A aplicação das penalidades é de competência doCoNTRATANTE;

15.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sançôes, a autoridade competente, deverá
considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educâtivo da pena, o grau de comprometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadâs;

15.9. A contrãtânte poderá reter dos pâgamentos devidos à contretade, como medida cautelar, independentemente de
sua manifestação préüa, vãlor rêletivo à eventual multa a ser aplicãda em razão de inâdimplemento contratual, com base
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oEPARTATIENTo DE coNTRATos E coNvÊN|os

no ãrti8o 45 dâ Lei n." 9-784/99

15,10. O valor da multa aplicada seÍá descontedo dos pagementos eventualmente devidos à Contratada ou da ra ta

prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobradojudicialmente.

15.11. Aplicada a penalidade de multa, a licitante será notiÍicada pera efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de
3O dias, contados da notificação.

15.Í2. As situaçóes dispostas no art.78 da Lei 8.6óó,/93 poderão ensejar, a critério da Administreção, a rescisão unilateral
do contrato.

eÁusutA DÉCIMA s€xTA - Dos cAsos oMtssos

1ó.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçôes contidas na Lei n." 8.óóó193, na Lei

n." 70.520/2@2 e demais normais aplicáveis e subsidieriâmente, segundo as disposições contidas na Lei n.' 8.078/1990 -
Código de DeÍesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contretos.

crÁusur.l oÉclr're sÉrMA - DA ruBtrcAçÃo

17.1. O presente ContÍato deverá ser publicado, em resumo, nos Diários Oficiais da União e/ou do Município de Laranjal
do Jâri no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contaÍ do 5' (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme
preceitua o art.ó1, paÍágrâfo único, da Lei n" 8.6óó193.

cúUsuTA DÉCIMA oITAvA - Do FoRo
18.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de laranjal do )aril AP, com exclusào total de qualquer outro que seja

invocável.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Téíào de contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assi do pelos contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas

Laranjaldo Jari-AP, !7 de jarelro de 2022

CONÍRATANTE
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RICAROO MESQUIÍ lNÁClO
Rêprêsentâtte Legal
CPF: 013.788.021-95

ÀLr NoRTE MATER|A|S PARÂ CONSTRUçÃO EIREU ME
CNPJ: 2O9O5298/mO 1-9ó

COT{TRÂTADA

TE5TE

CPF:

1.

2.

SEMAP
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ESTAOO DO AMAPÁ

PREFE]TURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAi'ENTO OE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO I DO CONTRATO OO4/2O22 - SEMAP/PMLJ

CONTRA ANTE
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RTCARDO MESQUÍTA rNÁC|O

Representante Legal

CPF: 013.788.021-95

ATI NORIE MATERIAIS PARA CONÍRUçÃO EIREII ME

CNPJ: 20905298/0001-9ó
CONTRÁTADA

DESCRtçÃO/ESPECtFtCACÃO DO rOÍE
Item DE§CRKÃO Marca Modelo Unid. Qtd V. Unit.

01

RoçADEIRA - ProÍissionâl a gasolina com adição
de óleo 2 tempos com potência mÍnima (KWcv)

1.7/2.3, cilindrada mínima (cm') 35,2, rotâção
lenta mínima (RPM) 2800, capacidade mínima do
tanque 580m1, peso máximo aproximado (kg) 7,7,
que possa ser utilizada com faca de 2 ou 3 pontas e

fio de corte, com itens de série, cabo para duas

mão com forma ergonômica para o manuseio e
parafuso para ajuste, cinto duplo de suporte,
óculos de proteção, sistema anti-vibratório com
amortecedor que reduzem e vibração que é geredâ
pelo motor e pela ferramenta de corte que o
trabalho tenha eíorço reduzido, cabo de arrânque
especial que permita um processo de partida
homogênea e sem solavanco, que facilite a partida
da máquina, com amortecedor integrado que

absorva a sobrecarga durante o puxamento do
cabo de partida , assim preservando a integridade
física do operador

stihl F5220 Und 10 R$28.341,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ê um reatsu e oito mil trezentos e

vr'ww.laraniâldoieri.âp.gôv-br/.ontetq @lereniâldoiari.ap.Sov.bí
Avenidâ Tan..edo Neves, s/n"-Agreste, CEP ó8.92G«)0 /CNPJ 23.0óó.9O5l0@1-óO
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V. Totál

R$2.834,10


