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CONTRATO 01/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 020/2017 - SESA/AP 

1) 

Contrato que entre si celebram o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
através da SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAUDE como CONTRATANTE e a 
empresa: Pneu mais importado e exportado 
Ltda- me como CONTRATADA, para os 
fins nele declarados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Interno Público, inscrito 
no CNPJ N° 23.086.176/0001-03, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 23.086.176/0001-03, doravante denominada CONTRATANTE, 
como sede na Avenida FAB, N°069, Bairro: Central, Macapá-A, representada neste ato pelo 
Secretário de Saúde, Sr. GASTAO VALENTE CALANDR1NI DE AZEVEDO. brasileiro, 
inscrito no CPF/MF n°248679182-53 e RG n° 166746-AP, residente e domiciliado nesta Capital 
na Av. Ernestino Borges n° 907. Bairro Jesus de Nazaré CEP 68908-197, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto Estadual n° 0018 de 03 de Janeiro de 2017 e de outro lado, como 
CONTRATADA a empresa: PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°10.404.079/0001-70, com sede na SANTOS 
Dumont, n0160, Bairro Buritizal, CEP-68900-000, Fone (96)91486157 neste ato representada 
por seu representante legal o RAIMUNDO SIMAO BATISTA, brasileiro, empresário, solteiro, 
portador da identidade 2611883 SSP/PA e CPF (MF)049.500.112-00 residente na rua Santos 
Dumont. n° 160, altos, Bairro: Buritizal doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar entre si o presente Contrato, em conformidade com as Cláusulas e condições seguintes 
como também o processo administrativo n° 304.316869/2018, pregão eletrônico para SRP N° 
020/2017-SESA com processo n° 304.160985/2016, PARECECR JURIDICO N° 0181/2018-
PLCC/PGE/AP e corno também o ANEXO 1 deste teimo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL- 
0 presente Contrato tem respaldo legal na Lei 10.520/02, decreto federal n° 5450/05, Decreto 
Estadual n° 2648/07, Decreto Federal n° 7892/2013, Decreto Estadual n° 3182/2016 e 
subsidiariamente da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e o PARECECR JURIDICO N° 
01811201 8-PLCC/PGE/AP - Processo: 304.160985/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos tipo ambulâncias, com fornecimento de peças e acessórios originais ou 
genuínas, abjangendo mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e 
eletrônica. peçaria, funilaria, pintura, alinhamento, balanceamento em geral, cambagem, 
CASTER, a/essórios, confecção e codificação de chaves, borracharia, lavagem geral, lavagem 
simples e 1/ibrificação em veículos oficiais à diesel das marcas FIAT/Ducato, pertencentes à 
frota do Sfrviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, do Estado da Saúde - 
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SESA, assim como aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação; e 
que disponha, ainda, de serviço de guincho 24 horas para atendimento em todo o território 
contemplado pela Central de Regulação de Urgências do SAMU 192 Estadual, incluindo os 
demais municípios e localidades que compõe a área de cobertura das competências e 
responsabilidades desta Secretaria de Estado da Saúde com frota conforme detalhamento a 
seguir: 
2.2. Integram este Termo de contrato para todos os fins e efeitos como também seu ANEXO 1: 
2.2.1.Relação de Veículos Oficiais da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito do Departamento 
de Urgência e Emergência - DUE/SAMU/SESA/AP. 

ITEM PLACA MARCA! MODELO! 
ANO 

COM BUSTIVE 
L 

RENAVAM CHASSI UNIDADE 

01 NEO 
1276 

FIAT 
DUCAT02009/2010 DIESEL 227.758.463 93W245G34A2050896 SAMU 

02 NEO 
1446 

FIAT 
DUCAT02009!2010 DIESEL 227.774.976 93W245G34A2050865 SAMU 

03 
NEO 
1256 

FIAT 
DUCAT02009/2010 DIESEL 227.752.678 93W245G34A2050863 SAMU 

04 NEO 
1326 

FIAT 
DUCAT02009/2010 DIESEL 227.764.129 93W245G34A2050870 SAMU 

05 
NEO 
1846 

FIAT 
DUCAT02009!2010 DIESEL 227.653.602 93W245G34A2050881 SAMU 

06 
NEO 
1486 

FIAT 
DtJCAT02009/2010 

DIESEL 227.776.089 93W245G34132053638 SAMU 

07 
NEO 
1226 

FIAT 
DUCATO20092010 DIESEL 227.758.323 93W245G34A2050929 SAMU 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS 
3.1. A Contratada deverá executar os seguintes serviços para veículos à gasolina, fiex e diesel: 
a) Serviços de Mecânica em Geral; 
b) Serviços de Arrefecimento; 
c) Serviços de Refrigeração; 
d) Serviços Elétricos / Eletrônicos; 
e) Serviços de tapeçaria (estofamento dos bancos, carpetes, tapetes e demais acessórios); 
f) Serviços de Funilaria e Pintura em Geral, podendo este ser terceirizado; 
g) Serviços de Alinhamento de Direção, Balanceamento, Cambagem e CASTER, podendo este 
ser terceirizado; 
h) Serviços de Retífica, podendo este ser terceirizado; 
i) Serviços de Recuperação de Sistema Hidráulico; 
j) Serviços de Instalação e manutenção de acessórios; 
k) Serviços de Confecção de chaves comuns/codificadas (ignição/tanque de combustível), 
podendo este ser terceirizado; 
1) Serviços de Guincho, podendo este ser terceirizado; 
m) Recuperação de câmbio e diferencial (sistema de direção); 
n) Serviços nos s.temas de injeção eletrônica; 

o) Serviços nos stemas de alimentação/injeção de combustível; 
p) Serviços nos .istemas de freios; 	

/V 

q) Serviços de -cuperação e conserto de transmissão. 
3.1.1. As ma tenções preventivas e corretivas visam o restabelecimento das condições de 
funcionam-ente do 	omóvel, mediante substituição de peças, acessórios e componentes gastos, 
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quebrados ou defeituosos, bem como execução de regulagens mecânicas e/ou elétrica e demais 
ajustes necessários ao perfeito estado de uso dos veículos. 
a) Manutenção Preventiva: ocorrerá sempre com intervalos regulares de quilometragens 
percorridas, geralmente a cada 5.000 (Cinco Mil) e 10.000 (Dez Mil) quilômetros, e/ou a cada 06 
(seis) meses, e compreende basicamente na substituição de componentes com a vida útil pré-
determinada, tais como: óleo, elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas. 
b) Manutenção Corretiva: são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos 
acidentalmente como, por exemplo: quebra de componentes, desgastes prematuros, uso indevido, 
colisões. 
3.2. Todos os serviços de reparos e manutenção nos veículos oficiais deverão ser executados, 24 
horas por dia, exclusivamente pelo contratado, conforme relacionados anteriormente. 
3.3. O Estado, através da SESA/AP, só efetuará o pagamento do número de horas indicados no 
anexo deste Termo, independentemente do tempo que a contratada demorar a executar os 
serviços. 
3.4. A aprovação desses serviços similares e o somatório de vários serviços deverão, 
necessariamente, ser realizado por Responsável Técnico da SESA/AP, que será o responsável 
pela fiscalização do contrato (quantos se fizer necessários) para acompanhar todos os serviços 
executados e as retiradas dos veículos. 
3.5.Quando constatado defeito e/ou necessidade de troca de peças, a Contratada deverá 
encaminhar ao órgão solicitante, laudo técnico, anteriormente à confecção do Orçamento, com a 
justificativa da necessidade da substituição, devendo ser aprovado pelo fiscal de contrato. 
CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS 
4.1. A Contratada terá o prazo máximo de 06h (seis horas) de segunda a sábado para atender a 
um chamado de assistência, contados a partir da data da solicitação; 
4.2. Iniciar os serviços em no máximo 01 (um) dia após a solicitação, bem como a conclusão em 
no máximo 07 (sete) dias corridos. Esse prazo poderá ser prorrogado através de avaliação 
conjunta do Fiscal do Contrato da SESA e o representante da Contratada; 
4.3. Nos casos de serviços a serem refeitos, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, dependendo do que irá ser realizado e com prévia autorização da Contratada; 
4.4. Os prazos de execução dos serviços somente poderão ser dilatados quando, porventura, não 
sejam encontradas no mercado de Macapá as peças e/ou materiais necessários à execução dos 
serviços; 
4.5. Para deferir as prorrogações e solicitações, o (s) motivo (s) deverá ser informado à SESA 
por escrito, para posteriormente concordar ou discordar; 
4.6. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos 
serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, alheio à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros; 
4.7. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução do serviço, deverá ser 
encaminhada ao contrtante, no horário de expediente normal de 2' a 6' feiras (exceto em dias de 
feriado, ponto facultavoou em dias em que não haja expediente na SESA), 01 (um) dia antes da 
data de vencimentI do prazo de execução inicialmente estipulado, ficando a critério do 

/ contratante a sua actação. 
/ CLAUSULA QUI]TA - DAS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA:  

5.1 Deverá ter sede/localtizada na cidade de Macapá: 

É 
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5.2. Deverá conter instalações, aparelhos e equipamentos necessários à realização do objeto deste 
Termo, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo: 
a) Galpão fechado e coberto com no mínimo espaço para acomodar 03 (três) veículos tipo 
passeio e 1 (um) veículo micro-ônibus, destinado exclusivamente aos serviços de oficina e 
capacidade de suporte para atendimento simultâneo de no mínimo 03 (três) veículos; 
b) Piso em cimento acabado ou de qualidade superior com área, no mínimo, compatível com a 
área de cobertura exigida no item anterior; 
c) Disponibilidade mínima de 04 (quatro) elevadores hidráulicos para automóveis, instalados e 
em funcionamento; 
d) A empresa deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) funcionários sendo entre eles: 
e) mecânicos e eletricistas, todos devidamente cadastrados e com carteira de trabalho 
devidamente assinada e deveram constar na folha de pagamento da empresa. 
1) A empresa deverá estar de acordo com as normas e exigências do ministério do trabalho; 
g) Aparelho para alinhamento e balanceamento computadorizado, podendo este ser terceirizado; 

h) Equipamento de regulagem e gabaritagem de freio; 
1) Aparelho para análise de injeção eletrônica à diesel que atendam. satisfatoriamente às 
necessidades e exigências para a necessária manutenção da frota de veículos da SESA; 
j) Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores gasolina, fiex e diesel; 
k) Setor de serviço rápido (troca de óleo, filtros, lâmpadas, pastilhas de freio, lonas de freio, 
rolamentos); 
1) Guincho tipo girafa para remoção e instalação de motores; 
m) Macacos tipo jacaré; 
n) Manômetro de compressão para motores gasolina, fiex e diesel; 
o) Manômetro de pressão para motores gasolina, fiex e diesel: 
p) Cavalete para montagem de motor e câmbio; 
q) Manômetro de pressão de óleo; 
r) Manômetro para teste de sistema de arrefecimento; 
s) Aparadores de óleo; 
t) Relógio comparador para ajuste de motor, câmbio e diferencial; 
u) Multímetro digital; 
v) Carregador de bateria; 
w) Prensa; 
x) Equipamentos para medição, tais corno: voltímetro, torquimetro, micrômetro, amperímetro e 
paquímetro; 
y) Sistema informatizado para controle de manutenção de frota de veículos. 
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
6.1.Fornece toda a mão-de-obra referente à execução dos serviços objeto deste termo; 
6.2.Os serviços objeto deste deverão ser realizados por técnicos especializados, com emprego de 
técnica aperfeiçoada ,e utilização de equipamentos adequados para o tipo de serviço; 
6.3.Fornecer todos f os materiais de consumo, instrumentos, ferramentas e equipamentos 
necessários à execØão dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional ao Contratante; 
6.4.As peças, maifiais ou acessórios a serem utilizados nos consertos dos veículos deverão ter a 
garantia estipulad4 pelo fabricante, que não poderá ser inferior a 90 (noventa .as ou 10.000 
(dez mil) quj.lôme1rosrodados; 
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6.5.Fornecer todas as peças e acessórios novos, de primeiro uso, bem como materiais específicos 
a serem utilizados na execução de serviços de reparos, conservação e recuperação; 
6.6.Não serão aceitas peças recondicionadas ou de procedência duvidosa; 
6.7.Em caso da necessidade de substituição de peças, a Contratada deverá fornecer orçamento 
com os valores estipulados pelo fabricante ou revendedor autorizado com a aplicação do 
respectivo desconto contratado, para apreciação e análise de preços por parte do setor 
competente da Contratante; 
6.8.0 prazo para apresentação do orçamento. por parte da Contratada, não deverá ultrapassar a 
24 (vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina; 
6.9.0 Contratante poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-
lo parcialmente, ficando a Contratada obrigada a executar ou fornecer apenas o que for 
aprovado; 
6.10.A execução dos serviços somente considerar-se-á autorizada com a prévia Ordem de 
Serviço - OS, expedida pelo Contratante, o qual dará o de acordo para que se executem os 
serviços; 
6.11.A substituição de peças e/ou acessórios deverá ser precedida de aprovação prévia do 
Contratante, e deverá constar nome da peça, quantidade, marca, referência e modelo; 
6.12.A Contratada deverá arcar com todo ônus referente à execução dos serviços de que trata o 
presente termo; 
6.13.0 atendimento do serviço de guincho deverá ser iniciado no máximo 01 (uma) hora após a 
solicitação para atendimento dentro de toda área de cobertura do Estado; 
6.14.A Contratada deverá, caso solicitado, fornecer à SESA/AP à época da assinatura do 
contrato, a Tabela Padrão de Tempo de Serviço, estabelecidos pelos fabricantes de veículos; 
6.15.Para a realização de qualquer serviço, o Contratante solicitará da Contratada, orçamento 
detalhado, com denominação, quantidade e preço de peças, bem como a previsão de tempo 
necessário à execução do serviço solicitado; 
6.16.A Contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por 
seus empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, ao Contratante ou a 
terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, 
constatáveis nos prazos das garantias, mesmo expirado o vencimento do contrato; 
6.17.Responsabilizar-se-á integralmente pelos veículos recebidos para a prestação de serviços, 
incluindo todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total 
da perda em caso de furto ou roubo, incêndios, acidentes e sinistros, desde a entrega do veículo 
para orçamento até o seu recebimento final pelo setor competente do Contratante; 
6.18.Os veículos d SESA deverão estar em local coberto, limpo e fechado, deixando-os livres; da 
ação da chuva, vento, poeira, e demais intempéries, uma vez que se trata de proteção ao 
patrimônio público; 
6.19.A Contratada deverá disponibilizar, caso solicitado, local adequado para inspeção prévia de 
todas as peças a serem substituídas nós veículos da SESA, fornecendo relação das mesmas, que 
serão verificados por sejvidor especialmente designado pela autoridade competente do órgão; 

20.Após a realizaçã/ dos serviços, caso solicitado, a Contratada deverá apresentar no ato da 
1ieração do veículo /as peças avariadas/trocadas e mantê-las disponíveis para solicitação de 

te,/ientuais laudos técilcos durante o período contratual; 
.21.Ter responsabil/dade técnica pelos serviços realizados; 
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6.22. A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá ser 
entregue limpo e lavado em horário de expediente normal do Contratante; 
6.23. Para fins de comprovação da entrega do veículo e habilitação junto ao setor financeiro e de 
pagamento, a Contratada deverá elaborar um relatório da execução do(s) serviço(s) realizado(s), 
entregando cópia ao Contratante, onde deverá constar: 
a)Descrição do problema; 
b)Peças substituídas (nome e quantidade); 
c)Serviço(s) realizado(s); 
d)Data de início e término do(s) serviço(s); 
e) Condições inadequadas encontradas ou ocorrências que possam prejudicar o perfeito 
funcionamento dos veículos revisados. 
6.24. A contratada deverá receber os veículos que forem encaminhados 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, disponibilizando-se o pátio, conforme 
exigências deste Termo e do Contrato, para abrigar os veículos encaminhados. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
7.1.Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio, expedido pelo Contratante; 
7.2. Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados através do fiscal do contrato; 
7.3. O responsável pelo setor de transportes do SAMU deverá registrar em livro próprio todas as 
ocorrências com o fornecimento de peças ou serviços realizados, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou falhas observadas; 
7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações; 
7.5. Permitir acesso dos funcionários da Contratada (devidamente identificados, através de 
uniformes e/ou crachás e/ou documento com assinatura e carimbo do responsável pela empresa) 
às instalações da SESA para a execução dos serviços objeto deste projeto; 
7.6. Comunicar a contratada, por escrito, sobre eventuais falhas e/ou irregularidades verificadas 
na execução do serviço e estipular prazo para as correções necessárias; 
7.7. Solicitar que o serviço seja refeito e que os equipamentos e peças substituídos que não 
atenderem às necessidades sejam trocados; 
7.8. Realizar o(s) pagamento(s) nas condições e prazos pactuados; 
7.9. Designar servidor (es) para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste projeto; 
7.10. Não permitir que terceiros prestem os serviços objeto deste termo de Referência; 
7.11. Não permitir a execução de serviços que não estejam de acordo com as obrigações 
assumidas pela Contratada; 
7.12. Atestar as Notas/faturas, por intermédio do responsável pelo Setor de Transporte do órgão, 
ou outros servidores designados para esse fim; 
7.13. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da Contratada. 
7.14.0 servidor responsável do órgão solicitante, quando do recebimento provisório deverá 
emitir parecer que deverá conter todas e quaisquer irregularidades, omissões e erros constatados, 
inclusive transgressões às normas técnicas, ou qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 
verifique, a fim de que seiam analisadas. 
.15. a secretaria de saúfle irá vistoriar as instalações da contratada periodicamente para avaliar 
s condições das instalções físicas, profissionais, aparelhos e ferramentas compatíveis com a 
xecução dos serviços 4este contrato. 
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CLAUSULA OITAVA - DA(S) NOTA(S) FISC 4L(S) 
8.1. A Contratada deverá apresentar junto à Contratante, Nota Fiscal da própria empresa, em 02 
(duas) vias no mínimo, para cada parcela devida. 
8.2. A(s) Nota(s) Fiscal(is) só será(ão) encaminhada(s) para pagamento após o recebimento e o 
aceite definitivo do(s) item(s) objeto da contratação. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCI4 DO CONTRATO 
9.1 -Com fundamento no artigo 7°. da Lei n° 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.° 5.450/2005, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 
cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 
9.2 - Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 
9.3 - Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
9.4- Apresentar documentação falsa; 
9.5- Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
9.6 - Não mantiver a proposta; 
9.7 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
9.8- Comportar-se de modo inidôneo 
9.9- Fizer declaração falsa; 
9.10- Cometer fraude fiscal. 
9.11- A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a 
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
9.12 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
9.13 - Multa de: 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, caso o material seja entregue 
com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia, e a critério da 
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida. 

LÁL'St LA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
to-socorro (guincho), alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, 

rão ser subcontratados pela CONTRATADA, vedada a cessão ou caução 
ros, das obrigações do Contrato. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
11.1. O prazo para prestação dos serviços será de 12 meses, a contar da assinatura, com eficácia 
a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado (D.O.E.), podendo este ser 
prorrogado de acordo com preceitos definidos na lei 8666/93. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
12.1 Os recursos para a cobertura da despesa ocorrerá da fonte 107 (recurso próprio), Ação 2658 
(manutenção de serviços administrativos) Elemento de Despesa 33.90.39. 

S 	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR ESTIMADO 
13.1. O valor total estimado para a contratação será; R$ 419.889,40 (quatrocentos e dezenove 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) sendo pago mensamente o valor 
estimado total de até R$ 34.990,78 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais e setenta e 
oito centavos) de acordo com execução dos serviços prestados, sendo inicialmente empenhado 
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil) conforme Nota de Empenho de n° 2018NE07057. As despesas 
decorrentes ocorrerão Conforme o Plano de Aplicação Através do ELEMENTO DE DESPESA 
33.90.39, AÇÃO- 2658, FONTE-107. 
13.2. Os valores detalhados estão descritos no ANEXO 1 deste termo, como demostra planilha 
dos lotes do pregão eletrônico SRP N° 20/2017-SESA/AP 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será realizado, em até 30 dias após a efetiva entrega dos serviços, contra a 
apresentação da fatura e/ou nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo setor competente 
da contratante, condições indispensáveis para o pagamento após a vistoria e aceitação dos 
serviços. 
14.2. Os pagamentos dos valores mensais e dos serviços realizados no mês anterior serão 
realizados até o 100  (DECIMO) dia útil do mês subsequente; 
14.3. Em caso de pendências ou incorreções nas notas fiscais, estas serão devolvidas e será feita 
nova contagem de prazo. 
14.4.0 pagamento será efetuado por meio de ordem bancária na conta informada pela 
Contratada; 
14.5.Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de qualquer 
natureza: 
14.6. Vedado o pagamento antecipado, para qualquer tipo de serviço. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
15.1. Consoante o previsto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, o presente contrato 
poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral e escrito da Contratante, nas hipóteses previstas no Art. 78, incisos 1 a XII e 

VII da Lei Federal no 8.666/93. sem que caiba à Contratada o direito a qualquer indenização, e 
em prejuízo das pe,alidades pertinentes; 
) Arnigavelrnente/jjor acordo entre as partes; 

,4s termos da legislação vigente. 

1 

c) Judicialmente, 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS: 
16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 10.520/02, Decretos Federais n° 
3.555/00 e n° 5.450/05, Decreto Estadual n° 2.648/2007, e subsidiariamente da Lei Federal n° 
8.666/93, podendo ainda ser objeto de Termo Aditivo, a ser firmado em comum acordo entre as 
partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SET1MA - DA PUBLICAÇÃO: 
17.1. Este Contrato deverá ser publicado até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, não podendo ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias, conforme prevê o parágrafo único 
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO: 
19.1. Para propositura de qualquer ação, com base neste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Macapá, Estado do Amapá, excluindo-se qualquer outro por qualquer privilégio que seja. 
E por estarem assim, juntos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor 

Macapá-AP. 04 de laneiro de 2019. 
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SAUDE 

ANEXO 1  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SRP N° 020/2017 - SESA/AP 

PLANILHA DOS VALORES DOS LOTES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE DA EMPRESA PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO 

LTDA 
EMPRESA REGISTRADA: PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO LTDA - EPP 
CNPJ: 10.404.079/0001-70 
REPRESENTANTE: RAIMUNDO SIMÃO BATISTA CPF: 049.500.112-00 RG: 2611883 
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 160 - BURITIZAL CEP: 68902-880 
TEL: (96) 3242 - 8272 
e-mail: pneumaisl@hotmail.com  

Serviço de Manutenção Mecânica/Elétrica 

Lote 
1 

- 
Descrição 

Qtd 
Estimada 

Anual 
Unitário 

Valor 
Valor Global 

11 

Mecânica 	em 	geral 	(motor, 
carburação, 	suspensão, 	freios, 
elétrico, 	injeção 	eletrônica, 
escapamento, radiador, lubrificação, 
troca 	de 	óleo 	e 	filtro) 	(hora 
trabalhada). 

2.000 R$41,50 R$83.000,00 

1.2 Retifica de motor (hora trabalhada) 60 R$35,01 R$2.100,60 
1.3 Funilaria e Pintura (hora trabalhada) 50 R$34,99 R$1.749,50 
1.4 Tapeçaria (hora trabalhada) 50 R$51,24 R$2.562,00 
1.5 Reposição de peças 31.058.75 R$0,01 R$310.587,50 

Subtotal 1 R$399.999,60 

Serviço de Auto Socorro - Guincho 

Lote 
2 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Unitário 
Valor Valor Global 

2.1 Serviço de Auto Socorro - Guincho 2.000 R$3,75 R$7.500,00 
Subtotal II R$7.500,00 

Serviço de Alinhamento da Direção, Cambagem, Caster e Balanciamento de Rodas. 

Lote 
3 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

3.1 
Alinhamento 	de 	Veículos 
Utilitários (Pick- Ups, Van's) 

R$70,00 R$2.520,00 /  
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3.2 Balanceamento 	de 	veículos 
utilitários(pick-Ups,Van's 36 R$45,00 R$1.620,00 

3.3 
Cambagem 	de 	Veículos 
Utilitários (Pick- Ups, Van's) 

36 R$90,00 R$3.240.00 

3.4 
Caster de Veículos Utilitários 
(Pick-Ups e Van's) 18 R$40,00 R$720,00 

Subtotal III R$8.100,00 

Serviço de Borracharia 

Lote 
4 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

4.1 
Concerto de Pneus de 
Veículos Ultilitários (Pick- 
Ups) 

60 R$50,00 R$3.000,00 

Subtotal IV R$3.000,00 

Serviço de Borracharia 

Lote 
5 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

5.1 
Lavagem Simples de 
Veículos Utilitários 
(Pick-Ups) 

10 R$57,39 R$573,90 

5.2 
Lavagem Geral de 
Veículos Utilitários 
(Pick-Ups) 

10 R$71,59 R$715,90 

Subtotal V R$1.289,80_ 

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO 
	

R$419.889,40 

GASTÃO VALE 	'ANDRINI D AZEVÊDO 
SECRETA DE ESTADO DA SA0E 
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IMUNDO SIMÃO BATISTA 
PNEU S IMPORTADO E EXPORTADO LTDA 

CONTRATADA 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pela SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE, como CONTRATANTE para fazer face ao CONTRATO N°. 
01/2019-NGC - SESA, firmado com a empresa: PNEU MAIS IMPORTADO E 
EXPORTADO LTDA. 

DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 
N° de Parcelas Mês Valor 
01 Janeiro 34.990,78 
02 Fevereiro 34.990,78 
03 Março 34.990,78 
04 Abril 34.990,78 
05 Maio 34.990,78 
06 Junho 34.990,78 
07 Julho 34.990,78 
08 Agosto 34.990,78 
09 Setembro 34.990,78 
10 Outubro 34.990,78 
11 Novembro 34.990,78 
12 Dezembro 34.990,78 

TOTAL DESPESAS PARA O EXERCICIO DE 2019 419.889,40 

Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO no valor total estimado de R$ 
419.889,40 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 



VALENT 
SECRETÁRI 

C 
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ADO DA SAÚDE 1 

ATANTE 

O BATISTA 1 
AIS IMPORTADO E EXPORTADO LtDA 

CONTRATADA 	1 

SESA 
SECRETARIADA 	AMAPA 

SAUDE 

O PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo Estado do Amapá, através 
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, para fazer face ao CONTRATO n° 01/2019. 
celebrado com a empresa: PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO LTDA. 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE PROGRAMA DE TRABALHO VALOR 

33.90.39 107 2658 419.889,40 
VALOR ESTIMADO TOTAL 419.889,40 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor total estimado de R$ R$ 419.889,40 
(quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 

Macapá-AP. 04 de janeiro de 2019. 
r / 

GOVERNODO ESTADO 
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ANEXO 1  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SRP N° 020/2017 - SESA/AP 

PLANILHA DOS VALORES DOS LOTES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE DA EMPRESA PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO 

LTDA 
EMPRESA REGISTRADA: PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTADO LTDA - EPP 
CNPJ: 10.404.079/0001-70 
REPRESENTANTE: RAIMUNDO SIMÃO BATISTA CPF: 049.500.112-00 RG: 2611883 
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 160 - BURITIZAL CEP: 68902-880 
TEL: (96) 3242 - 8272 
e-mail: pneumaisl@hotmail.com  

Serviço de Manutenção Mecânica/Elétrica 

Lote 
1 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Unitário 
Valor 

Valor Global 

11 

Mecânica 	em 	geral 	(motor, 
carburação, 	suspensão, 	freios, 
elétrico, 	injeção 	eletrônica, 
escapamento, radiador, lubrificação, 
troca 	de 	óleo 	e 	filtro) 	(hora 
trabalhada). 

2.000 R$41,50 R$83.000,00 

1.2 Retifica de motor (hora trabalhada) 60 R$35,01 R$2.100,60 
1.3 Funilaria e Pintura (hora trabalhada) 50 R$34,99 R$1.7149,50 
1.4 Tapeçaria (hora trabalhada) 50 R$51,24 R$2.562,00 
1.5 Reposição de peças 31.058.75 R$0,01 R$310.587,50 

Subtotal 1 R$399.999,60 

Serviço de Auto Socorro - Guincho 

Lote 
2 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

2.1 Serviço de Auto Socorro - Guincho 2.000 R$3,75 R$7.500,00 
Subtotal II R$7.500,00 

Serviço de Alinhamento da Direção, Cambagem, Caster e Balanciamento de Rodas. 

Lote Descrição 
Valor 

 

Qtd 
Estimada 

Anual 
Unitario . 	. Valor Global 

3.1 
Alinhamento 	de 	Veículos 
Utilitários (Pick- Ups, Van s) 

36 R$7O,ÚQ R$2.5200 

1 
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3.2 
Balanceamento 	de 	veículos 
utilitários(pick-Ups,Van's 36 R$45,00 R$1.620,00 

3.3 
Cambagem 	de 	Veículos 
Utilitários (Pick- Ups, Van's) 36 R$90,00 R$3.240.00 

3.4 
Caster de Veículos Utilitários 
(Pick-Ups e Van's) 18 R$40,00 R$720,00 

Subtotal III R$8.100,00 

Serviço de Borracharia 

Lote 
4 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

4.1 
Concerto de Pneus de 
Veículos Ultilitários (Pick- 
Ups) 

60 R$50,00 R$3.000,00 

Subtotal IV R$3.000,00 

Serviço de Borracharia 

Lote 
5 

Descrição 
Qtd 

Estimada 
Anual 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

5.1 
Lavagem Simples de 
Veículos Utilitários 
(Pick-Ups) 

10 R$57,39 R$573,90 

5.2 
Lavagem Geral de 
Veículos Utilitários 
(Pick-Ups) 

10 R$71,59 R$715,90 

Subtotal V R$1.289,80 

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO 
	

R$419.889,40 

Macapá-AP, 04 de janeiro de 2019. 
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+JCRETOS 
DECRETO N° 0364 0€ 28 0€ JANEIRO 0€ 2019 

da Gamo do corgo eu cnníso de Gerente de NtcIeo/Nuc1ea de Mxclida4  
Ecúicss de Pra c/Cdenadore de Ac5e Sociopçdsgogicao dc Mei, 
Aberto, edkad atraveo do Oscr*to n° 0264. oe 21 de jeleom dt 201. 
putnicado no 0ár(o Oficial da &fado do MnpI n° 6844 de 111 de JareirQ de 
2019. 

AN'rNto WALDEZ 6óEs DA S:tVA 

Goseeodor 

3AUO* 	CCC C4V4 	 , 

ae45A 	 CAO& obet na 
r' O*01C A o04v00eAa 0AAAAAA 0(0 

a oAeaee 

O 00Y€RNAb 00 5TAb0 00 AMAPÁ, utnao da* aorobLidee 
qun ie san 0 	r"04 	 c Coiç, do 	adv do 
.¼iapá. fc o 	ai n 4810, de iA de Uutur de 2015, e tendo em matao 

'tido no OfIo e° 00if2019-GAB/vERCM5, 

RE 5 OtV E 

íe or 	do~.Wsíçà0 da C'iara. Muoúcipni de Santana, o 
snrvidOr Melquize Frr,ro de Uma, ocupa da c~ de Proksar, Classe O. 
h,todo na Sc uiia de Estado da Educação, pertencente ao Quadro de 
Pr"ee  CivIl no Estado do Arnaa, parao rercicin de cargo niastonado. 

ANTôWD WALOEZ CS 0* SILM 
Go'nvdoe 

	 C 0 O30427 CoO 
0* 5L4* 

000 	,oOrA' 0*00" O0O040 A 	i 

'0 N' 0365 DE 28 0€ JANEIRO 0€ 2019 

ONAI)0 00 €STAOO 00 AMAPÁ, osondo das arn:nnções 
qo. inc são 7enmw  DCtQ art. 119, incito XXV da Constituição do E*tado do 

CsoLvE 

DECRETO N4 0366 DE 28 b€ J4tEIO 0€ 2019 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ, 
que lhe são conferias (COLO ari. 119, inda) XXV. da C aerçolo dr, 	co, 
Amapá, 

RESOLVE 

Tomar sem efeito a nomeação da servidora RtsoI.de F..e,a 
para exercer o cargo cm confissão de Gerente de ?O.Ü LeoINdcOoo do Med4as 
Especificas de Protcç8o/Loordeaadria de Ações Socicipedagógicas de Me.,  
Aberto, editada através do Dscrtto no 0265, de 21 de jane) de 201Ç, 
publicado no Diário Oficial do &'ado do Amapá n° 6844. do 1 de janeiro d 
2019. 

ANTÔNIO WALO€Z 6ÓE5 DA SILVA 

em 	104205 004 000. S0M391 
0oaea8A 	aearma yaiorÕWiO WAWEZGÔCS 05 

eOa','o eoa.la te 2CO004 A 	 aeon,,C. OAICA' 
', '.O AA .Mw ,'(4AA44O050v 

DECRETO N° 0367 0€ 28 0€ JA.RO 0€ 2019 
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DE 2019 

OPICEIÇÃO 

ndrini de AZovédci 
o estado do Amape 

Gastao 
Secretario 

d,J41Id(O da 2015, 

SEKEDITO 	 A COsCttçAO 
SECRETTARiO DE ESTADO DE TRAN3POMT5 

('155 

-I 

JOSIU) SAN OS ABRANTES 
de E$tdD da Fazenda 

Decreto n 	04i2015 

PO'TARtA NQ73Q1-2019CGPíSEA0 

A COORDENADORA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AMINISTfAÇAO uwrac 	a 

s peLa Portaria n 1031I$EAO. 
de 06/03i9111, 	e" 	a occtic 	ccesso  

E-000 n 34 21961n19 

RESOLVI. 

PORTARIA N1 877102018 
CW'SEAC. e Oi1if2O18 	'ee 	Lcençi 
F-pecaI Pr$nso por Asduida4 	 o a 

Y7 P4IC* Van da Silva, Matricula n 
083404, Lada na SESA 

OND SE LE c - :'x, 01 a 30101/201$, 
01 	30f121,12 	o 01 02/0312019 

LEIAS 	 01 a 30122018 01 a 
300112019 o £11 1;02  a 02/03209. 

Macaw AP 22 de jareito2C0 
/•\ 

s-a* 	 aes 
A .4 	 AtA Ot AAAO 

A 

A C 	%a*a - sW4*4r 

eA 	. 

'aas 

ataAa*s 'as 
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4 

PORTARIA N OSffRAPlAP 

o SECRVTAR,O DE ESTADO 0€ 
RANba'oarE DO GOVERNO IX) AMAPA, n 

qur #,c saci cnterslai pcu Decreto a 
Se 

RESOLVE 
Art r 	rar os 3400115 aO5. 

C4ead0S 'wa 	oesn a CO*~ a Ore de 
sboras 'Matoq4 Cu ,stane edo, ~*~ todas as 

podttae adotacias riu àntõ*o desta 
5 	reLa'-a 55 umOflme5tu .30 Ocrct n 	112019 de 
(e 

 
CW 2f) 191  

(XVAt. MO1T(RRØZO LEITE 	St~ano Adjunto 
.IOSE MAX R&Rtc O WAs4ZELER 	Clree do PSP 
SIL MiAS *JTOWIO tTO JUNSOR 	Ciriarle Se OAA 

AI ? R.in-se as ç,usçde eis 

PORTASOÀN O11it• IIETRAP!AP 

O $ECRT*RIO DE ESTADO DE 
F*4AN$PORIFS DO ESTADO 00 AMAPA, no 	4ii~n 

de 2B0I2018, 

RESOLVE 

A,t 1 	SubsIdiar o Sersdvr 
CARLOS AUGUSTO DE ALN€tOA PIPI$EIRO. nclseedo 
atrea*e da Portafle te 0154J174kETRAP de 15O2O17 
rJd cdptho s a pr lrStAçAc de rielçO crtnoade de 

Crerada nIuma Oirs .cids divrIa e not.arnj 
-ri 	 da SERAP 'ori as 	m 
ocairi qua de.%onvolva suas atividades clstcesitsis 

a 	r'i.i NVASLG ' SEGURANÇA 
PATRIMONIAL E PRIAL& Contrato 0072017 peio 
Se 	sdu, ~ SM ROeSON DIAS $ALCHE, Mseesoe 
1• cnici' 

Ait 2' Esta Pitar'1 sritrara eis 
'Or a paet da data da sa assinatura 

Art. 3' Reugamse as dito 
ss 
MACAPÁ jEIÇIO DI 20' 9. 

SENEDITO sde3'v1011.ao-Iou2A CONCEIÇÃO 
SECRETARIO DE ESTADO 01 TANSPORTE3 

PORTARIA r ol2'TKAP 

o SPCRrTÀR'O ç» ESTADO DE 
DO GOVERNO DO A.MSPA, 	ato de 

asas atribuedes que INe e*o conieridas pci 	ii' 

0195,de 20(03(2015, 

RESOLVE 
Alt I. HOMOLOGAR o clealoeeisertu 

dre SerASore, pbehzo r5leclonedoa 	cio Sed, de eu 
tbaçdea Wecep4/AP, até o Msailctpto da Larsarijel do 

a Sri, de scoassp.rihar*ie, iIioahlzsçdo e apoio 
ioqatko pees as attstdidei de carispe do Pro$eio de 
0.*retaçAo doe Sibos Aal 1 e II e Agia Branca IV 
Rodoete BR-156 Teeciso Sul no perlodo de 22 a 
2401(2019 
JANP4'5 JOPLIN 15A131(8$QN WALDECIÇ 	Qar. Geral 
as o€a-c2S 
MAROtO DOUGLAS M AMAI4AJÀa 	0.r, S~Upo 
Arquaaugiecs.CD$.2 

Alt 2' Reogern's'e as 

 

os~kma 
orití1rto 

SIACÀPA.AF, 	',alA4ElRO DE 2019, 

PORTARIA a4' 013,I94E7RAP 

O SECRETARIO DE ESTADO DE 
TRÀI3$VOfETft 00 GOVERNO 00 AMAPA no uso de 
lUIS atrItauhçÕss que lhe mo colMidi, ple Decreto n 
0795, de 2Sr03t21115 

RESOt,V 
Alt 1 hOMOLOGAR o deilocamento 

do 5,C"4w .iOÀO WU.TON RISEIRO ALVINO, CNn, da 
DlVQPrtOV C032 	do Sede de case 
Mac apa Aí ata o Mon~ de Osiçoena , a Saia da 
reailaar S*SMLop*O di* eIrVIÇi* da AP.250, Rov.$ois da, 
lourenço e seetScaçAo doa serviços a saira- rijaIlsados 
M S*ios' ris W4 do Lourenço no perhrida, de li a 

ArE 2' Revosm.se as dcspoelçóea em 

CAPA4P 	 IRO 05 2015, 

BENEDITO AR 
	

Ot4C(IÇAO 
sCREsÁRIO DE ESTADO DE 
	

SSPORTEB 

PORTARIA ec' 014/1ETRA)' 

O SECRETARIO DE TRANEP(*TES DO 
ESTADO DO AMAPÁ rii to de Mi.3s jetrOuições que lho 

IAc conlarciari pelo Decreto ̂ ,* 0795, de 26(04/2015 
RESOLVE 
Alt V. DESIGNAR o Seraitur 

ERAAC1SCO ROBERTO ALVES PICANÇO MncAmco de 
de Aar,ruains , paira vaia, da Sede de sues 

bçSea Micspa(AP, st.4 a cdede Ubasitardia sarii o 

OirtivC' de ris ocon., a faliz.açàc dos ttat)eLiroa clp 
msiriulsiiç$o reall7actoa ria aeronave PPEIX Bandeirante 
150 per~ de 25II a 95 10V2019, 

Art 2' Resaqee'cce la dpoaaç6e Saia 

Saúde 

CeL P11 RR G3315o Valente Catridrini de Azev*d 

CONTRAI O l' 11O19 - SESA 

O GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPA, Peeso 
juradica de Directo Interno Publico, inscrito no 

7torav2ritE cfcaomtnacia CONTRATANTE, corto 

sede na Avenida FAB, N' 069, Barro, Central 
Macapa-A representada oeste ato pelo 

Sec otaro de Saude Sr CASTÃO VALENTE 
CALANDRINI DE AZEVEDO, braseiro, tflSCrit 
no CPFIMF n 248679182-53 e P0 a" 166746-
AR, residente e domiciliado nesta Capital na 
As Ernetino Borgee a 907, Bairro Jesus de 
Nazare CEP 58908.17, 00 uso das atribuições 
corl1erlOas peie Decreto Estadua o 0018 de 03 

de Janeir de 2017 e de outro lado como 

CONTRATALA a empresa pt.JPl MAIS 
IMPORTADO E EXPORTADO LTDA, pessoa 

jurioira da direito privado, inscrita rio CNPJ 
sob o n10,404,079/0001.70, com sede na 
SANTOS Dumont, n°160, Bairro, Burltizal, CEP 
5890000, Forte (96( 91488157 neste ato 

reuresentada por seu representante legal o 
RAtMONDO SIMAO BATSTA, brasileiro 
ernprtdiirIo, volteiro, portador da identidade 
2511883 SSP"JPA e CPF (Mt)049 500 112.00 
residente na rua Santos Dumorit iriu 160, altos. 
Barro Btriizal doravante denominada 
CONTRATADA, 
CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO. 
2 1 Contratação lIa empresa especializada na 
leStaaO de serviços de rnntten4c 

e çørrOtnsa de veiculos tipo 
arribulância41 com fornecimento de peças e 

acessónos originais ou genuínas, abrangendo 

mecarnca 	em 	geral, 	arrefecimertto, 
refrigeração, reviio oltrica 'ri eletrônica, 
tapeçaria, funilaria, pintura, alinhamento, 

balanceamento em geral, camtiagem, CASTER, 
acessórios, confecção e codificsço de 
citasse, borrat,hjrti, iavagem geral, lavagem 
Simples e iubniicaçao em veículos oficiais à 
diesel das marcas FlATIDucato pertencentes 
frota do Serviço de AtesriGimenlo MorrI ti 

Urgência . SAMIJ 192  

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA 
11 ,1 O prazo para prestação dos serviços sara 
de 12 meses, a contar da assinatura, com 
eflc.ècia a partir da pubticaçc do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado (O O,E.), podendo 
este ser prorrogado de acordo com preceitos 
definidos na lei 8868193 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

12,1 Os recursos para a cobertura da despesa 

ocorrera da tonta 107 (recurso próprio), Ação 
2558 (mariulenç90 de serviçosadministrativos) 

Elemento de Despesa 33,90,39. 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO VALOR 

ESTIMADO 
131, O valor ttl estimado para a contratação 

sara, R$ 419 889,40 Iqeatrocentos e dezenove 

mli, oitocentos e oitenta e nove reais e 

quarenta centavos) sendo pago mansamente o 

valor estimado total do até R$ 34,$W,78 Itriata 
e quatro Mil. novecentos e noventa reais e 
setenta e nato centavos) de acordo com 
execução doa serviços prestados sendo 

Inicialmente empenhado R$ 3800000 ktrinta e 

otto ml» conforme Nota de Empenho de ri4 

2018NE07057. As desposas dcorretes 
ocorrer*O Conforme o Plano de Aplicação 

Através do ELEMENTO 0€ DESPESA 33,90 39, 
AÇAO 2658. FONTE107 

Trabalho e Empreencfedorismo 

iÇarIa Uarceila Fernandes Chesca 

PORTARIA W. 00$1 2019 -  SETE 
A SECRETARIA DE ESTADO 00 TRABALHO E 

EMPREENI2EEIORISMC tricoto cai alouçIes lagar que 

Ira sAi i,ninrtIeC ias Iaarm dos Aniqin '23 123 e inclos 

da C0nsbloç5o dei Estado do Msapd a ccisdriacIv o 

rio Merco, ai' 01212019 -OABtSETE ist 24 de ilrero d 

'0ri9, 

005-riu (0 



(1 
GASTÃO VALENT IC RINI DE AZEVÊDO 

- 

sa a cesnação da sa: oras aa 

dos :onraos oasbas 052 

e :sacJo a Saa 

=E -HEz C uso das atrbç5esque he 

.s:cs:o c. 37 da -SI 	8.666/93 e como moide, seguncc ao ue disoõe o Art. 

6 co ecreto nQ 2.227 de 0110711 997 e as disposições previstas nos Contratos; 

esgnar o servidor aba-o indicado para, com observância na 

IesIaçãc vigente, atuar corno fiscal de contrato celebrado entre a Secretaria as 

Esta:c a Saúde dc Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada: 

Cot 	 Objeto 	 Vgêca 	. Nome do iscai 
—pesa 	aspecia..zada 	na 
estaçãc 	de 	serviços 	de 

manutenção 	-eventiva 	e 
corretiva 	de 	veículos 	tipo 04/01/2019 

vas 01/2019 ambulâncias 	pertencentes 	à a Rildo 3ri4o Paixão 
frota 	do 	Serviço 	de 04/12/2019 
Atendimento 	Móvel 	de 
Urgência 	- 	SAMU 	192, 	do 
Estado do Amapá. 

t 2 - sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

rc•aindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato acima especificado 

Macapá-A?, 25 de janeiro de 2019. 

Secretário' 'stado da Sáúde 

Av. FAB n 069.- cent-o. CEP-: 68908-908. Macapá-AP 
nfcsaude©saude.ac.ov.or; www.sauce.ap.gov.b 


