
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos constantes no
Processo SIGA n 00062/PGE/2018, em especial, os abaixo relacionados;

a)Termo de Referência e apêndices;
b)Edital de Pregão Eletrônico n 060/2018-CLC/PGE;
c)Pareceres Jurídicos da fase interna {n 823/2018- PLCC/PGE/AP) e
d)Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;
e)Resultado da Licitação.

2.2.O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a
frota oficial de veículos automotores da Procuradoria-Gera! do Estado do Amapá, incluindo, além da mão de
obra, o fornecimento de peças em geral, acessórios e materiais correlatos, bem como, quando necessário,

serviço de reboque.

2.3.O regime de execução do objeto deste Contrato será de empreitada por preço global.

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal
do Brasil de 1988; Lei n 10.520/2002; Lei Complementar n 123/2006, alterada pela Lei Complementar n 147/2014; Lei
Complementar Estadual n 044/2007; Decreto Federal n 8.538/2015; Decreto Federal n 5.450/2005; Decreto Estadual
n 2.648/2007 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei n 8.666/1993 e Lei n 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas
legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n 060/2018-CLC/PGE e seus
anexos, constantes nos Processos SIGA n00062/PGE/2018.

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Geral de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n 00.394.577/0001-25, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DO ESTADO, órgão da Administração Direta do Estado do Amapá, sediada a Avenida Antônio Coelho de Carvalho n
396, Centro, CEP: 68,900-015, Macapá-AP, neste ato representada pelo Procurador-Geral do Estado do Aríiapá,
Senhor NARSON DE SÁ GALENO, Advogado, casado, inscrito na OAB/AP sob o n 0AB417-AP RG n 025.851-SSP-
AP e CPF n 658.097.77449, residente e domiciliado nesta cidade, nomeado pelo Decreto n 0024, de 02 de janeiro de
2015, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa U M LIMA-ME, inscrita no
CNPJ (MF) n 23.074.560/0001-96, com sede na Av. Raimundo Aivare da Costa 1970, n 1970, bairro-Central, CEP -
Cidade/AP, neste ato representado por UBIRAJARA MACEDO LIMA, portador da Carteira de Identidade n 951717/DF
e CPF (MF) n 129593672-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma

de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO(A)
PROCURADORIA GEAL DO ESTADO DO AMAPÁ E A
EMPRESA U M LIMA-ME, PARA OS FINS ABAIXO
DECLARADOS.

CONTRATO N. 001/2019 - PGE

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS E CONVf NIOS



6.1.   ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES

6.1.1. O ser^ço a ser prestado deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades

constantes na tabela a seguir

5.1.O pagamento será efetuado por meio da (IDENTIFICAR A DIRETORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
CADA ÓRGÃO), em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a regular prestação do serviço, mediante o processamento
normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);

5.2.É condição para o< processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da Nota
Fiscal/Fatura referente ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s), acompanhada dos documentos de regularidade
perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto
no Art. 29 da Lei n 8.666/93 e nos arte. 6o e 7, inciso II, do Decreto Estadual n 1278/2011, junto ao Fiscal Designado,

para que se proceda a devida certificação da despesa executada.

5.3.O PAGAMENTO será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, no Banco Santander, Agência

3191 e Conta Corrente n 13002578-8.
5.4.Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência

e da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

5.5.A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer
débito existente da empresa em conseqüência de penalidade aplicada durante a prestação dos serviços;

5.6.Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou

correção monetária do valor inicial.
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 ad implemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = lxNxVP,onde:

I = índice de atualização financeira;

I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

EM = Encargos moratórios;;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

t

4.1.As despesas decorrentes deste Contrato conerâo por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Gestora
107; Fonte 101; - Programa de Trabalho n 03.122.0005.2305 - Natureza de Despesa n  33.9039 e Natureza de
Despesa n" 33.9030, no valor total estimado, de R$ 57.100,00 (Cinqüenta e sete mil e cem reais), para sua devida

execução.
4.2.O preço do objeto deste Contrato foi estabelecido no valor anual estimado de RS 57.100,00 (Cinqüenta e sete
mil e cem reais), que será pago de acordo com a certificação do serviço, conforme valores definidos no Anexo I -

Planilha de Formação de Preços e Composição de Custos, deste Contrato.
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e)SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA: Conserto e reparaçoe avas na
lataria e carenagens dos veículos, se necessário com substituição de peças ou componentes;

f)SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIF1CAÇÃO: Os  veículos  deverão  ser  entregues
perfeitamente lavados, interna e externamente, bem como lubrificados, sem ônus adicional para a PGE-AP;

g)SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM VEÍCULOS NOVOS DENTRO DO PERÍODO DE
GARANTIA DE FABRICA: Para os veículos novos que se encontram dentro do período de garantia de fábrica,
conforme manual de manutenção próprio, as manutenções/revisões periódicas devem ocorrer em empresas
concessionárias e/ou oficinas autorizadas pelo fabricante dos mesmos e nos intervalos determinados, bem como as
manutenções corre^ ^vas, sob pena de perda da situação contratual.

6.2.2.A mão de obra deverá ser qualificada à execução de reparos, conservação e recuperação de veículos,
não se utilizando de mão de obra de terceiros, salvo com expressa e prévia autorização da PGE-AP;

6.2.3.As peças, acessórios e materiais correlates a serem fornecidos deverão ser genuínos, originais ou
similares que atendam às recomendações do fabricante/montadora do veiculo;

6.2.4.A cobertura de reboque, quando necessário. Entende-se como necessário a situação em que o
veículo necessitado de manutenção estiver impossibilitado de se deslocar até a oficina da CONTRATADA, prestadora
dos serviços, bem como se o problema não puder ser resolvido no locai onde estiver o veículo.

6.2.5.Quanto à aplicação de peças decorrentes dos serviços objete deste contrate, entende-se por
"peças, acessórios e materiais correlates" os materiais assim definidos:

a)Origipais: aqueles que atendam às recomendações da montadora do veiculo, mas que não
possuem sua chancela;

b)Genuínos: aqueles fabricados exclusivamente para uso na montagem dos veículos ou para a
revenda nas concessionárias da marca; e

c)Similares: aqueles que têm a mesma natureza, a mesma função e o mesmo efeito na utilização
dos originais.

6.3.  ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS E SUA APROVAÇÃO

6.3.1.A cada serviço a ser executado, a PGE/AP solicitará um orçamento que será elaborado pela empresa
de forma detalhada, abrangendo, entre outros casos, o nome, código e quantidade de peças, tipo, valor e codificação
dos serviços necessários, inclusive o reboque quando necessário, bem como prazo para realização dos serviços,
placas e quilometragem constante no odômetro do veículo, sendo, que a execução dos referidos serviços ficará
condicionada a prévia aprovação do oiçamento pela PGE/AP, através do Fiscal designado pelo CONTRATANTE.

6.3.2.Os orçamentos estimativos utilizados para definição do valor da mão de obra serão calculados em
reais (R$) com base na produtividade do homem/hora, sendo que tais orçamentos deverão acompanhar os parâmetros
de valores utilizados no mercado e em preços praticados por outros órgãos públicos, tomando como base os valores
constantes na Tabela Tempária dos veículos, conforme anexo III do Termo de Referência.

6.3.3.Na hipótese de haver discordância entre os valores de tempo estimados na tabela constante no
anexo III do Termo de Referência e atualizações da Tabela Tempária emitida pelos Fabricantes dos veículos,
ficará a critério do Fiscal designado pela PGE/AP, a sua análise e aprovação, conforme o caso.

6.3.4.Não havendo, na referida Tabela Tempária, determinado serviço, será adotado como limite, para fins
de orçamento e posterior execução dos serviços, o mesmo tempo padrão estabelecido para serviço similar ou de igual
complexidade;

6.3.5.No caso de a tabela tempária não conter a previsão de tempo padrão de serviço para determinado
tipo de veículo, será adotado para fins de orçamento e posterior execução dos serviços, o tempo padrão estabelecido
para veículos similares, pertencentes à mesma categoria;

6.3.6.As peças e suas quantidades, bem como a especificação dos serviços a serem executados,
deverão corresponder efetivamente ao necessário para realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a
empresa se abster de propor peças e serviços em desacordo com o que deva ser empregado em cada cago concreto.
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6.3.7. Objetivada a remoção do veículo às dependências da CONTRATADA, será
prévio dos serviços, o qual deverá ser apresentado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da
autorização para a remoção do veículo. A PGE/AP poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo
parcialmente, comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado no todo ou em parte.

6.4.  DA INFRAESTRUTURA DA CONTRATADA,
6.4.1.Visando a segurança dos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá dispor de'instalações

físicas e equipamentos adequados à execução dos serviços contratados, devendo possuir no mínimo:

a)Oficina estruturada para a realização dos serviços contratados. A CONTRATADA deverá ter sua
oficina instalada na cidade de Macapá/Amapá, onde todos, os serviços deverão ser realizados em área coberta, com

proteção contra chuva, vento e sol;

b)Estruturada física apropriada em alvenaria, totalmente cercada e pavimentada, sendo proibido o

estacionamento dos veículos em via pública;
c)Obrigatoriamente, edificação com segurança adequada e cobertura estruturada, com capacidade

para atender, simultaneamente: 04 (quatro) veículos para o item 01; 03 (três) veículos e para o item 02.

d)Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtro, lâmpadas, pastilhas e lonas de freio, rolamentos etc.);

e)Possuir, obrigatoriamente, elevadores eleíromecânicos, compatíveis com o peso dos veículos, bem
como bancada e ferramentas em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda de atendimento;

f)Segurança 24h (vinte e quatro) horas/dia, todos os dias da semana, para os veículos da PGE/AP,
quando os mesmos estiverem sob sua guarda e responsabilidade, para realização dos serviços objeto deste contrato,
permitindo salvaguardar o estado dos veículos que estejam em suas instalações para manutenção;•

6.4.2.A CONTRATADA devera manter, em píena condição de funcionamento, recursos essenciais, para que
os serviços prestados tenham a técnica/qualidade/presteza, exigida para os padrões de qualidade e eficiência dos

fabricantes dos veículos, tais como:

a)Equipamento de regulagem de faróis;
b)Equip^mento eletrônico de rasíreamento de problemas elétricos/eletrônicos nos veículos. -

c)Máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo.

d)Elevadorparaveículosaté4.000Kg;

e)Carregador de baterias;

f)Aparelho Teste para análise de bateria;
g)Aparelho de teste para bomba elétrica de combustível (gasolina/álcool e diesel);

h) Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultra-som e multímetro;

i) Equipamentos para serviços de Suspensão: Prensa hidráulica, Torquimetro e Parquímetro;

j)  Equipamentos para serviços de Troca de Correias: Gabarito, Relógio Comparador e Pistola de

Ponto;
k) Suporte ou guincho para retirar e instalar motores;

I) Equipamento para limpeza e sangria automática do sistema de freios;

m) FerTahentas e equipamentos básicos de funilaria e pintora (compressor, pistolas, martelos,
alicates, chaves, suportes etc);

n) Aparelho de alinhamento computadorizado;

o) Aparelho para balanceamento;

p) Equipamento para cambagem de rodas traseiras e dianteiras;

q) Equipamentos para cártai^fodas traseiras e dianteiras;



6.5.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS}
6.5.1.Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados em horário comercial, de

segunda a sexta-feira, nas dependências da CONTRATADA e, quando necessário, serão executados em dias não
úteis, tais como sábados, domingos e feriados, mediante solicitação da PGE-AP;

6.5.2.Os serviços previstos deverão ser executados na frota oficial de veículos da Procuradoria Geral
do Estado do Amapá, após o recebimento da ordem de execução dos serviços, expedida pelo Fiscal designado pela
PGE/AP, em conformidade; com as diretrizes deste contrato, por meio de pessoal qualificado e mediante o emprego de
técnicas e ferramentas adequadas, cabendo à CONTRATADA devolver os veículos objeto da manutenção, em perfeitas

condições de uso e devidamente limpos, interna e externamente;

6.5.3.Em casos de emergência e quando a situação assim o exigir, o local de execução dos serviços
será aquele onde se encontra o veículo impossibilitado de deslocamento;

6.5.4.Caberá à CONTRATADA, realizar uma vistoria prévia no veículo quando do seu recebimento,
tomando a termo todas as informações referentes às condições do veiculo ao entrar na oficina (o estado da lataria, do
estofamento, riscos, quilometragem, quantidade do marcador de combustíveis e etc), que ao final será assinado pelo
responsável do veículo e pela CONTRATADA, sendo que a esta última caberá a total responsabilidade pelo
surgimento de danos posteriores e aqueles não apontados no ato da vistoria;\

6.5.5.No prezo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do veículo è respectiva
Solicitação de Serviço com a descrição dos serviços e reparos a serem executados, apresentar à PGE/AP, para
análise e aprovação, orçamento prévio, gratuito e detalhado dos serviços a serem realizados, bem como da relação
de peças a serem substituídas. Deverá constar no orçamento prévio, além do valor dos serviços e peças, o prazo de
entrega dos veículos a serem reparados, que será contado da data da autorização dos serviços;

6.5.6.A PGE/AP analisará os respectivos custos e conveniência da execução total ou parcial dos Serviços,
levando em conta a sua economicídade. Após esse exame, se entender conveniente, a PGE/AP autorizará à

CONTRATADA a execução dos serviços;
6.5.7.A PGE/AP não concordando com a relação de serviços/peças, apresentada pela CONTRATADA,

solicitará uma nova relação, sem que caiba qualquer recurso por parte desta, quanto ao ressarcimento do ônus
decorrente da mão de obra da desmontagem pertinente à Solicitação de Serviços da qual tenha decorrido;

6.5.8.Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que impliquem em aumento
de serviços e peças, a empresa deverá informar o fato ao Fiscal designado pela PGE-AP;

6.5.9.Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a sua aprovação;

6.5.10.Deverão ser utilizadas no serviço somente peças, materiais correlates e acessórios genjínos,
originais ou similares, que atendam ás recomendações do fabricante/montadora do veículo, não podendo valer-se, em
nenhuma hipótese, de itens recondícionados, recuperados, ou de procedência duvidosa, como também não utilizar
mão de obra de terceiros, sem expressa e prévia autorização da PGE/AP, ou em desacordo com o estabelecido neste
contrato;

6.5.11.A exclusivo critério da PGE/AP, poderão ser utilizados peças, materiais correlatas e acessórios
similares, desde que es^es não venham comprometer a segurança do veículo, sejam compatíveis >
especificações técnicas do fabricante do •veículo e que o .critério da diferença de valores seja expressivo^quando
avaliado pela PGE/AP;..    <^^>^

/Procuradoria Geri
.   do Estado do

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
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r) Aferid^rdecambagem;
s) Ferramentas e equipamentos básicos para substituição de pneus e execução de remendos em

pneus com e sem câmaras;

t) Macaco para remoção e instalação de câmbio;

u) Ferramentas em geral para retifica e substituição de peças em geral.

v) Outros equipamentos não listados acima, mas que sejam imprescindíveis para a execução dos
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6.5.26.Em, havendo subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar, como co
documento relacionando: o(s) nome(s) da(s) subcontratadafs), CNPJ, endereço completo, nome dos responsáveis e
respectivas declarações de que prestará os serviços nos veículos da Procuradoria Geral do Estado do Amapá a
mando e responsabilidade direta e exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo de vinculo negociai com o Estado;

6.5.27.Somente poderão ser subcontratados os serviços que a CONTRATADA efetivamente não dispuser,
em sua estrutura, para oferecer a manutenção completa aos veículos da PGE/AP;

6.5.28.Todos os materiais necessários para a.execução dos serviços, tais como: combustíveis, tintas,
solventes, polídores, soida^, massas, adesivos, materiais de limpeza e de consumo em geral serão de responsabilidade

da CONTRATADA, já inclusos no valor dos serviços;
6.5.29.O transporte dos veículos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá deverá ser realizado em

conformidade com a Legislação Brasileira de Trânsito, utilizando os meios adequados de reboque e não sendo
repassado à PGE/AP qualquer tipo de despesa pelo devido procedimento do transporte;

6.5.30.O fiscal designado pela PGE/AP, terá livre acesso à oficina da empresa para acompanhamento e
fiscalização dos serviços em execução;

6.5.31.Os serviços de manutenção só serão considerados realizados e aceitos definitivamente após os
veículos serem examinados e atestados pelo Fiscal designado pela PGE/AP;

6.5.32.Com relação aos veículos em garantia de fábrica, enquanto perdurar a garantia, seus serviços
serão executados na respectiva concessionária. Findo o prazo de garantia, os mesmos passarão a integrar o presente
contrato; '

6.5.33.A CONTRATADA só poderá testar os veículos da PGE/AP, no município onde está sendo
executado o serviço, cobertos por faixa ou adesivo com a inscrição "VEÍCULO EM TESTE", e as placas oficiais
cobertas por placas de Experiência. Nessa ocasião, o veículo deverá, obrigatoriamente, estar sendo conduzido por
pessoa habilitada e devidamente autorizado pela CONTRATADA. A habilitação referida deve ser de acordo com a

categoria do veículo em teste;

6.5.34.Os serviços serão demandados à CONTRATADA ao longo do ano à medida que houver
necessidade, mediante solicitação do Fiscal designado pela PGE/AP. Por esta razão, a Procuradoria-Geral não se
obrigara a utilizar a totalidade dos serviços contratados, reservando-se o direito de remanejar as quantidades
estimadas de serviços a serem^ executados e de peças a serem substituídas, de acordo com a sua necessidade,
respeitado o valor global anua! do contrato.  '

6.6. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.6.1.O Prazo máximo para elaboração do orçamento é de 24 horas;;

6.6.2.Os Prazos máximos para execução dos serviços, incluindo eventuais reposições de peças, contados
a partir da aprovação do orçamento e respectiva autorização pelo Fiscal designado pela PGE/AP, são os
seguintes:

a)De funilaria-10 (dez) dias úteis;

b)De pintura-10 (dez) dias úteis;

c)De m^cânica em geral (incluindo injeção eletrônica) - 3 (três) dias úteis;

d)De vidraçaria-2 (dois) dias Citeis;

e)De elétrica-3 (três) dias úteis;
f)De ar-condicionado - 3 (três) dias úteis.

6.6.3.Na impossibilidade de execução dos serviços dentro dos prazos constantes no subitem anterior,
a empresa deverá apresentar justificativa por escrito, em tempo hábil para análise e aprovação, se fo^a^aso, da

dilatação do prazo, conforme o solicitado.



sfmentos,7.1.11.Fornecer, sem qualquer ônus adicional para a PGE/AP, todos os utensílios, >
ferramentas, instalações e mão de obra, necessáriosjjai^a completa realização dos serviços;

7.1.5.Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;

7.1.6.Manter quadro de pessoal suficiente pare atendimento dos serviços;

7.1.7.Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, em
conformidade com o que dispõe a legislação vigente;

7.1.8.Após a realização da manutenção, a CONTRATADA deverá entregar os veículos ao fiscal
designado; em perfeitas condições de uso e devidamente limpos, interna e externamente;

7.1.9.Executar fielmente e dentro das normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com
as especificações de fabrica e eventuais complementações, e em rigorosa observância as ordens de serviços
emanadas e/ou aprovadas pelo Fiscal designado, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado,
mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços, quando autorizado;

7.1.10.Realizar com devido cuidado e atenção os serviços de inspeção de qualidade das peças ã serem
fornecidas e nos serviços a serem executados;

7.1  A Contratada obriga-se a:

7.1.1.Iniciara prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimen^o da
nota de empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa
contratual^

7.1.2.Executar a prestação dos serviços dentro das condições e especificações exigidas neste contrato;

7.1.3.A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços e pela manutenção do perfeito
estado de funcionamento dos veículos;

7.1.4.A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, mediante
fornecimento de mão de obra, peças e reboque, quando necessário, de acordo com os itens desta especificação, sendo
de sua inteira responsabilidade a substituição dos serviços e peças, quando constatados não estar em conformidade
com as n
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6.7.  GARANTIA DOS SERVIÇOS
6.7.1.Serão exigidos da CONTRATADA os seguintes prazos mínimos de garantia:

a)Serviços realizados e peças utilizados no motor, câmbio e diferencial: 06 (seis) meses ou 15.000
(quinze mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar primeiro.

b)Serviços de lantemagem/funilaria e pintura: Garantia mínima de 12 meses;

c)Demais serviços: 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, prevalecendo o que terminar
primeiro.';

6.7.2.A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o termo final dó contrato;

6.7.3.Considerar-se-á como início do prazo de garantia a data da emissão da Nota fiscal relativa aos
serviços realizados, desde que aceita pela PGE-AP;

6.7.4.Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá de
imediato, providenciar o reparo;

6.7.5.Se os veículos vierem a apresentar os mesmos defeitos dentro do prazo de garantia, a contagem
desse prazo será reiniciada a partir da data em que os veículos forem devolvidos a PGE-AP;

6.7.6.Todos os serviços executados com imperícia (com ausência das condições técnicas estipuladas nesta
especificação) serão garantidos pela CONTRATADA, devendo a mesma arcar, inclusive, com o custo das peças
danificadas em função da imperícia.

/^curador GeraK
I 4o Etado do \
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7.1.12.Reparar, comgir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente

custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substituídas ou serviços
executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo fiscal da PGE-AP,
decorrente de culpa da CONTRATADA, Inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou
de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo,
mesmo nas aquisições e ^^erviços recebidos pela PGE-AP, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da
aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;

7.1.13.Apresentar as notas fiscais que comprovem a procedência de todas as peças e acessórios que
compõem cada orçamento de serviço a ser atestado pelo fiscal do contrato, quando solicitado pelo fiscal
designado;

7.1.14.Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos pelo fiscal designado, incluindo todos os
pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo,
incêndios ou acidentes, não transferindo tal responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento
do recebimento do Veículo para orçamento até a entrega do bem a PGE-AP.

7.1.15.Realizar a devolução da peça substituída dentro da embalagem original da peça nova fornecida,
quando da entrega do veículo ao fiscal designado;

7.1.16. Atender com prioridade as solicitações do fiscal designado, para execução de serviços;

7.1.17.Manter todos os veículos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, quando se encontrarem
nas dependências da CONTRATADA, em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que
ofereça segurança, visto tr^tar-se de veículos oficiais;

7.1.18.lniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, informando, em
tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;

7.1.19.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PGE-AP e, cujas reclamações se obrigam
prontamente a atender;

7.1.20.Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os equipamentos
acessórios, causadas por seus empregados ou proposto ou subcontratada não se eximindo ou transferindo a sua
responsabilidade à PGE-AP, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.
8.666/93;

7.1.21 .A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização promovida pela Procuradoria-Gergl do Estado
do Amapá; não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços;

7.1.22. Executar os serviços nos prazos estabelecidos neste contrato, os quais serão contados a partir da
autorização da realização do serviço e substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento
apresentado;

7.1.23.Apresentar, quando solicitado pela PGE-AP, relatório em planilha eletrônica, com a identificação de
todos os veículos em que foram realizados serviços com seus respectivos valores;

7.1.24.Repassar automaticamente, todas as promoções, descontos ou facilidades oferecidas aos demais
clientes, desde que estas sejam mais vantajosas para a PGE-AP que as constantes em sua proposta;

7.1.25.Responsabiiizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados, por seus empregados,
representantes ou propostos, direta ou indiretamente, à PGE-AP, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou
peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do
Contrato;

7.1.26.Comunicar imediatamente a PGE-AP, qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do contrato, e prestar os esclarecimentos julgados necessários;;

7.1,27.Prestar serviços, somente a veículos devidamente autorizados pelo fiscal
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7.1.28.A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la permanentemente junto!
com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato, sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

7.1.29. Pre^tar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos e serviços realizados,
fornecendo toda e qualquer informação pertinente ã fiscalização do contrato para acompanhamento da execução deste;

7.1.30.Manter na oficina materiais e equipamentos suficientes para aplicação imediata nos serviços

rápidos;
7.1.31.Não ultrapassar o período (Hora Técnica) necessário para a execução dos serviços, conforme

previsto na tabela tempária constante no Anexo III do Termo de Referência (observado o disposto no item 8.2.3 do
Termo de Referência, quando houver divergência com os manuais de tempo-padrão de mão-de-obra dos fabricantes
dos veículos), salvo nos pasos em que xorra o desgaste das peças, e conseqüente necessidade de-aparato
especial para solução. Devendo ser devidamente comprovado e informado ao fiscal designado;

7.1.32.Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas;

7.1.33.Eximir a PGE-AP de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, em relação a quaisquer
ações judiciais, por prejuízos que contra ela possam ser arguidos, originados diretamente da execução dos serviços
contratados, assumindo, em conseqüência, inteira responsabilidade pelos mesmos;

7.1.34.Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou doto de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem comp por
omissões ou erro na elaboração de estimativas de custos que resultem em aumento de despesa para PGE-AP;  '

7.1.35. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a PGE-AP;

7.1.36.Responder pelos danos causados diretamente à Administração da PGE-AP ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalização ou o acompanhamento por parte da PGE-AP;

7.1.37.Cumprir durante a vigência do contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais,
vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

7.1.38.Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que. se fizerem no objeto do contrate,
nos termos da legislação em vigor;

7.1.39.Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
especifica de acidentes de trabalho, quando, em oxrrência da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do
desempenho de suas funções, ainda que acontecido em dependêxia da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá;

7.1.40.A inadimplência da Empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior^ não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Procuradoria Geral do Estado^ do Amapá,
nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Procuradoria-Geral do Estado do Amapá;

7.1.41 .A empresa não será responsável por qualquer penda ou dano resultante de caso fortuito ou torça
maior;

7.2 O Contratante obrig^-se a:

7.2.1.Proceder ao pagamento dos serviços regularmente prestados dentro do cronograma de liberação do
financeiro pela SEFAZ-AP em até 30 (trinta) dias;

7.2.2.Permitir livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução
do objeto deste contrato;

7.2.3.Prestar as informações e- os esclarecimentos pertinentes que venham a ser ^tílícitados pelo
representante da CONTRATADA;



10.1. A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada
e fim, nomeado(s) através de Portaria .emitida (pelo órgão), represe

8.1.A recepção dos serviços executados pela CONTRATADA deverá ser documentada por escrito, através da
emissão de Ordem de Serviço, devendo ser entregue 01 (uma) via a PGE/AP, para comprovação dos serviços
realizados e habilitação ao pagamento, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura.

8.2.Em confoimidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o objeto deste Contrato
será recebido da seguinte forma:

a)Provisoriamente, através de servidor designado para este fim, pela PGE/AP, o qual deverá realizar um
teste de direção no veículo, de modo a verificar o seu correto funcionamento, relativo aos serviços executados.
Realizado o teste, será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, em ate 02 (dois) dias da
entrega dos veículos; ''

b)Definitivamente, através de comissão ou servidor designado, representando a PGE/AP, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento
provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8.3.Recebidos os veículos após a realização dos serviços com troca de peças nos termos acima, se a qualquer tempo
durante a sua utilização normal, vier a se constatar incompatibilidade da peça trocada com as especificações
solicitadas, proceder-se-á a sua substituição imediata, após a comunicação da irregularidade através do Fiscal
designado pela PGE/AP;

8.4.O recebimento provisório ou definitivo do serviço não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da
empresa pela perfeita execução dos serviços contratados.

8.5.O recebimento definitivo consistirá no atesto da note fiscal/fatura pelo fiscal designado, devendo este, após aceite
definitivo, encaminhar a nota fiscal/fatura para posterior pagamento.

8.6.Se houver erro na nota fiscal/fatura ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento definitivo, o
mesmo ficará pendente.e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades.;

8.7.Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da
Contratada, não incidira sobre a Contratante qualquer ônus, inclusive financeiro.

8.8.Os serviços executados em desacordo com o estipulado neste Contrato serão rejeitados, parcial ou totalmente,
conforme o caso, correndo a expensas da Contratada quaisquer custos incidentes a este fato

7.2.8.Supervisionar a execução dos serviços, e atestar as nòta(s) fiscalfis)/fatura(s) correspondente{s);

7.2.9.Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do
objeto especificado neste contrato.

7.2.7. Designar servidor através de Portaria, a fim de realizar o acompanhamento e fiscalização do serviço
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7.2.4.Disponibilizar à CONTRATADA os veículos objeto da manutenção, devidamente^Eumi^iitlflcios de
autorização de fornecimento de peças ou execução de serviços, e Laudo de vistoria que deverá indicar as condições do
veículo ao entrar na oficina, em duas vias, devidamente assinadas pelo responsável pelo veiculo e pela oficina, sendo a
primeira via destinada à CONTRATADA e a segunda à PGE-AP;

7.2.5.Analisar, antes da execução dos serviços, o orçamento repassado pela CONTRATADA;

7.2.6.Rejeitar quaisquer serviços* executados equivocadamente ou em desacordo com as orientações
fornecidas nas autorizações de fornecimento de peças ou serviço expedidas pela PGE-AP, e solicitar que o serviço



10.1.Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela CONTRATANTE ou
por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, incisos I e II da Lei 8.666/1993.

10.2.Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n 8.666/1993 os preços
ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEI^O,
objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, o que configurará álea ^econômica
extraordinária e extracontratual;

10.3.Para fazer jus ao reequilibrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar atualização dos valores,
elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que
verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orçamentária;

10.4.O objeto contratado poderá, ainda, sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 25%, de
acordo com o disposto no Att. 65,  1o, da Lei n 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais.

10.5.Na variação do valor contratado Inicialmente o instituto a ser utilizado será o REAJUSTAMENTO, baseado no
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, configurando-se este como
álea econômica ordinária;

10.6.Para se conceder o reajuste de preçosr a CONTRATADA deverá comprovar a variação ocorrida no período de
12 (doze) meses, compreendido entre a data limite de apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir, e a
data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste.

10.7.Em'conformidade o Art. 2o da Lei n. 10.192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos contratos que tenham prezo
de duração igual ou superior a um ano;

10.8.Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos moneíariamente, de acordo com as
disposições contidas no Art. 3o da Lei n 10.192/2001, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n. 8.666/1993;

10.9.As alterações de que tratam os Acréscimos e Supressões em percentual de 25% e o Reequilibrio Econômico
Financeiro serão efetuados no momento de sua xonência, mediante a celebração de TERMO ADITIVO.

11.1. Com fundamento no Art. 7o da Lei n 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n 5.450/2005, ficara impedida
de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a)Não mantiver a proposta;

b)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços ou
Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

c)Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar docu

d)Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e)Fornecer material que não atenda à especificação eigida no edital;
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10.2.O Fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
determinando o que for necessário à sua regularização;

10.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado pela CONTRATANTE,
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

10.4.A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE não diminui ou altera a responsabilidade da
CONTRATADA no fiel cumprimento das obrigações contratuais;

10.5.A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou proposto da CONTRATADA que
cause embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem
atribuídas.
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f)Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fiscal.i

11.2.Para os fins da alínea "h", reputar-se-ão inidõneos atos como os descritos nos Arts. 90, 92, 93, 94,'95 e 97 da

Lei n 8.666/1993.

11.3.Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total das
obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades:

a)Advertência, ^por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a

CONTRATANTE;
b)Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato

em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

c)Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução
total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;

d)Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,;será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;,

e)Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação ao
órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;

f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
11.4.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

a)tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b)tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

11.5.As sanções previstas nas alíneas "a", "e* e T do item 11.3 desta Cláusula poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntafnente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.6.A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n 12.846/2013
(Lei Aníicorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n 8.666/1993 e na Lei n 9.784/1999, sendo
que competência do respectivo órgão Contratante o processamento das penalidades.

11.7.Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na esfipulação das sanções, a autoridade competente, deverá
considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

11.8.A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n 9.784/1999.

11.9.O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente dA ou da
garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando ter o caso^cobrado judicialmente.



12.1. Este Contrato terá prazo de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, 'podendo ser
prorrogado por períodos Iguais e sucessivos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta)
meses e já computados os iniciais, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e

autorizado formalmente pela autoridade competente:

a)Os serviços tenham sido prestados regularmente;
b)A contratad^ não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;

c)O contrato permaneça economicamente yantaifSfeo para a administração;

14.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias a contar do 5 (quinto) íia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme preceitua o art,61,
parágrafo único, da Lei n. 8,666/93.

13.1. Os casos omissos serão decididos peia CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n
10.520/2002; na Lei n 8.666/1993, subsidiariamenfé, ao contido na Lei rf 8.078/1990 (CDC); demais normais
aplicáveis e princípios gerais dos contratos.

12.1.De acordo com o Art. 77 da Lei n 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e
condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE,
sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido;

12.2.A rescisão seiefetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta), dias
corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no
art. 78 da Lei n 8.666/93 e alterações posteriores;

12.3.A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei n 8.666/93 e

alterações posteriores:

a)Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, mediante notificação por oficio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue
diretamente ou via postal, eom prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula "Das Penalidades";

b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a

Administração CONTRATANTE; e
c)Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

12.4.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada,

devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE;
12.5.No procedime^to que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. Depois de
encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas,
sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não
haja a imediata interrupção dos serviços;

12.6.A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

11.10.Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o d
dos itens 11.08 e 11.09, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30^1

contados da notificação,  t

11.11.As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão

unilateral do contrato.
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Testemunha (2k

Testemunha (1):
Nome: •^^^mtf. Qmu;s
CPF (MFf^^fT(y.?iOgTta^

UMLIMA-ÍÜE
UBIRAJARA MACEDO LIMA

CONTRATADA

16.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que seja invocável.

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será iavrado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, que, depois de lido e achado em oídem, vai assinado pelas partes contraentes na presença de 02 (duas)

testemunhas.i
Macapá-AP, 02 de janeira de 2019.

do E.tado do
Ampé

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço.



J M LÍMA-ME
UBIRAJARA MACEDO LIMA

CONTRATADA

RAL BD ESTADO DO AMAPÁ
OE^SA GALENO

lATANTE

Importa o presente Plano de Aplicação no valor anual estimado de R$ 57.100,00 (Cinqüenta e sete mil e
cem mais).

R$57.100,00

^" Valor •:.•". ;i .-;

02/01/2019
01/01/2020

VigOncia

Natureza de Despesa 3390.39 e
33.9030

"'   *   ^ Elemento de' •"•'•

Despesa

0101-RTU

Pontedè
Recursos

03.122.0005.2305

^Programa  ^tfe
Trabalho

CONTRATO N 001/2019-PGE

PLANO DE APLICAÇÃO

Plano de aplicação dos recursos a serem aplicados pelo Estado do Amapá, por intermédio da Procuradoria Geral do
Estado, para atender o objeto do Contrato n 001/2019-PGE, celebrado com a Empresa U M LIMA-ME, no período de
02/01/2019 a 01/01/^)20.

O presente Plano de Aplicação está respaldado na classificação orçamentária abaixo:      •   -

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS



.  U M LIMA-M^
UBIRAJARA MACEDO LIMA

CONTRATADA

APÁ

R$57.100,00

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33

R$4.758,33,

R$4.758,33

R$4,758,33

R$4.758,33

R$ 4.758,34
VALOR (R$)

TOTAL

JANEIRO 01/01/2020
DEZEMBRO/
NOVEMBRO19

OUTUBRO/19        '

SETEMBRO/19
AGOSTO/19
JULHO /19

JUNHO/19

MAIO/19

ABRIL/19

MARÇO/19
FEVEREIRO/19

•

JANEIRO (02/01/2019)
MÊS

Cranograma de Desembolso referente à celebração do Contrato n 001/2019-PGE, firmado entre o Estado dò Amapá,
por intermédio da Procuradpria-Geral do Estado e a U M LIMA-ME, para atender ao Contrato n' 001/2019-PGE, pelo
periodo de 12 (doze) meses.

CONTRATO N" 001/2019-PGE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMATIVO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS



N* mST 06 04 06 JANEDW DE 2019

WALDE S)6S DA SJLW

^tamear Dtajo Utt "^ fechara pera cercar s ca^io m mbiísi3b
de Aíiesaor 1^^ Nível R/Assewria út: On^^^i^^to TmafS^ai/ffifctnní
Técnica de Ordítmmento T^iri^onai, CódSga F6S-Í, do ínsíiwío do M:oí
Anüscaee de Ordenamento Teirilaria) do Estado do Amapá

O 6O¥BMDC1R DO ESTADO DO ^UUFÁ. usando dos MdisuivC
ps^ ílie sio conrendas pela arL 119, áiosoXXil, de ^omif^i^ãií do Est^si^^ií
mélia^ c/c a Lei n 1.184, de 04 de jansinj de 20í, de aaudo com o Dec^e

t> 5688, de 18 de s-iembro de 2014,

tJBCRETO M* 008* 06 04 DE  NEBtO  0E^OÍ9

K>  MrtâMOWLOEZ éOBÍ 0 L

ÍTáHEO WALDEZ 6ÓES 0* SLVA

Eícnerar EUny AtartiM NcBOMOrte do cargo e^e arar^ssfia >•
AiBiMt^ Técníci! Svel li/^^essom ík Ordei-a^eeio Tcir^^iíá/Dirctor
Técnica de Ordenamento Territorial, Código F6S-2, dd i^stituto oc Me
AmSieate e de Otrietuuncsto Tteritarial do Estado do Amapá.

O ãOVS^^UDOft DO ESTADO DO AMA^Á, ^imãs doa etómiíCiies
que lhe ío confcridas pelo art 119, snde XXllf fla Conesisniçâa én Estado do
A^-.alíj. cfc a Lei e 1.184. ds 04 de janeira de 21X18, de acorda com o Deere
n" 5653, de 16 ae Ktembm de 201*.

DECRETO W 00 Dí 04 M Í€SW D€ 101

iNTãNIO W*Ltl fi^S tM SU^A

Esoneriir **y Furta^a do Sftw do cargo e^ co^ústóa de
Asscíts; Etpeoai Niwi III, CU^  Cb^-3. da AMc#soria Eapcdal do
Governador.

O COVERNAOCR DO ESTADO O AAtAfit, BMMo dai iMBUícdei
•t^k lh^ s*s c^fcídas pd^ art. 119, fedso XOT. da Con^iüüçfc do üaío do
^^apa, ^/c a Usi n1 0(11, de 20 dt üwereiio de 2004 e o Deere n 0995. de

decreto ^ oom è* o*  janeiro ^e 2019

DECRETOS

Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO

Macapá-Amapá
04 de Janeiro de 2019 - Sexta-feira
Circulação: 07.01.2019 às 17:30h
Exemplar com 40 páginas

N6833

Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

Jaime Domingues Nunes
vice-Governador



L,
usanoas atriuçSse qua lha sio conferidas
peto art 17, XI, da Lei n. 0883, da 23 de mate
de 2005 e paio Decreto n* 1182, poblieatkí s
DOE ' 6666, de 23 de abril de 2018,
combinado com o art 168, d* Lei n * tm^m m
tendo em viste os motivos expostos no Oficio
fl. 006/2019 - CPAD subscrito pelo Presidente
da Comissão no Processo Administrativo
Disciplinar n. 022/2018 - CGPC, os quais
justificara a necessidade de prorrogado do
prazo fixado em tei para a conclua*) dos
resptefivoa trabalhos,

DELEGAOO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL usando
das atribuiçOM que lhe sio conferidas peto ert
17, XI, da Ui tf 0*83/2005  pela Decreto o*
1182. pubiicado no DOE n  6666 da 23 de Abril
de 2018, combinado com o parigrafo único da
Lei n * 0966/93 a tendo em vista oa motivos
expostos no Oficio n M/2018 - CPAD,
subscrito pato Presidente da Comisslo do
Proeaaso   Administrativo   Dlseipitnar   n.*

PORTAMA N^ 006/201S47GPC

PORTARIA W 009/ 2019-OGPC

O DELEGADO-GERAL 1^ POLÍCIA Clt
usando das atribuíçõas que lhe elo tonteridss
pelo art. 17, XI. da Lei n.' 0883, de 23 de março
de 2066 e pelo Decrete n  1102, publicado no
DGE n, 6866, de 23 de abril de 2018,
combinado com o art. 168, da Uri n. 0066/93 a
tendo em vista os motivos expostos no Oficio
n.- 005/ 2019 - CPAD subscrito pelo Presidente
da Comiasào no Processo Atímmusírjitivo
Disciplinar n.' 021/ 2016 - CGPC, oa quais
justificam a necessidade de prorrogação do
prazo fixado em lei para a concfusio doa
respectivo* trabalhos,

RESOLVE:

PRORROGAR, por M dias, o prazo para
conclus^o do trabalhos da Comisslo
constituída pala Portaria n.' 335/201 t-DGPC. a
conter do prazo tegaL

Dtraa Ciência.
Pubiiqtie-ss Cumpra-se.PRORROGAR por 1 dias. o prazo pra

conclusão doa trabalhos da Comtai
con

DÊLEGADO-GERÀt DE POliCiA CIVIL, usando
da teribuiçdae que "h# sio conferidas pelo art,
17, XI, da Ui n 0663/2006 • pelo Decreto n.'
1182, pubíicsdo no DGF n." 8666 <te 23 de Abril
de 2018. combinado com o parágrafo único da
Lei n.' 0066/93 e tendo em vista oc mo ti voe
expostos no (Melo n 063/2619 - CPAO,
tobserito pelo Presidenta de Comteao do
Processa Administrativo Disciplinar n.'
019^018 - CGPC, os quais justificam a
necessidade de prorrogação do prazo fixado
em lei pare a concluais dos  respectivos

PORTARIA N* 607/ 301WWPC

1TO DO CONTRATO N* H/2019PGBAP

Contrato   n    00112019-PGE,  Contratante:
Procuradcna-Geral do E^tado do Amapá,
Contratada: U M LIMA-ME; Obieto Pra^açáo da
serviços de manutenção preventiva e corretiva
para (rota oficiai de veículos automotores da
Procuradona-Gerai do Estado do Amapá.
incluindo, atem da mão de obra, o femaomemo de
peças em geral acessórios e materiais correiatot,
bem como, quando necessário, serviço da
rebocue. Vigência I2(tjaiei mesas: contados de
02,131/2019 a 01/01/2020 Valor Total Estimado:
RS 57 100.00 (Cinqüenta e sete mil a com reais);
Dotação Orçamentária Fonte 0101: Programa de
Trabalho n 03122 0005 2305. Natureza de
Despesa n 33 9039 e Natureza de Despesa
33.90^; Signatários Nareon de Sá Galeno -
Ordenador de Despesas; pala Contratante:
Utnmjsra Macedo Lima

PRORROGAR, por 60 dias. o prazo para
eonelusic dos trabalhos da Comissão
constituída pala Portaria n.'33^/2018 • DGPC, a
conter do prazo tegal.

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para
conclusão doa trabalhos da Comissão
constituída pala Portaria n*331/2011 -DGPC, a
conter do prazo legai.

subscrito pslo Prasiòent* da Comteele do
Processo Administrativo Disciplinar n*
618/2018 - CGPC, os quais Justificam a
necassidads da prorrogaçla do prazo fixado
mm f*i para a eonduslo dos respectivos
trabalhos.

183314322/2018;
a Contrate n 001/2017, Contratante:

do Estado do Amapá.
Contratada: OI MÓVEL S A - Sociedade Aníntma,
CNPj 05423963/0001-11: Objeto O presente
Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula
Sexta - Oa Vigáncia do Contrato 001/2017-
PGEMP. firmado entre as partes m 01 de janeiro
de 201? com a execuçio dos serviços da
provimento de acess^ coorpota^vo á internei
(serviço) em link dedicado atrevas de fibra óptica,

lu sii^o instalação. suporte íêcnico e
mutençáo pare atender a Procuradoria Geral

do Estado Periodo de Viglncfa 01 01 2019 a
31 122019 DoteçáoOrçamentária: Programada
Trabalho' 03.  '22 0005 2305, Naturais da
Despesa 33S0 39. Fonte de Recursos 0101-

o Legai ari 5T.li e art 85, da Ler n*
: sim afteraçóes posteriorae Valor

total: R3 59 994.84 (anquenta e nove mil,
novecentos e noventa e quatro reais e oitenta o
queira c*ilavoi Signatários NARSON DE SA
GALENO Procurador-Geral do Estado do Amapá,
pela Contratante, pela Contratada Fagoer
Nascimento Silva e Raysa de Fátima Cardoso

a Data de Assinatura. 01/DC2019

PORTARIA tf 006/ 2019-PGPC

DELEGADO-GERAL DE POÜCIA CtVIL, usando
dei itriboíçõa que lha sio conferidas pelo srL
17, XI. da L*t n- 08I3/20O6 • pelo Decrete n.*

Azevedo Somes

(Policia Civil
Antônio Ubsrlsndio

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

IProcuradoria Geral do Estado
Nareon de Si Galeno

I Órgãos Estratégicos de Execução I

w^ioez tóes w sajf*
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