
CONTRATO ADMINISTRATIVO r‘1,9. 05/2016 CBMPA, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NAAQUISICÀO DE' 03(TRÊS) UNIDADES DE RESGATE TIPO AMBULÂNCIAS 

SUPORTE BÁSICO QUE CELEBRAM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E A EMPR :SA 
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA CONSOANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇ©ES  

SEGUINTES: 
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA, com sede na Av. Julio César n° 3.000, bairro 
de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministe lo da 
Fazenda sob o n.° 34.847.236/0001-80, como CONTRATANTE, representado neste ato pce seu 
Comandante Geral, Exm° Sr. CEL QOBM Zanelli Antônio Melo Nascimento, residente e domiciliado nesta 
cidade, portador da Cédula de Identidade n° 1106882 - CBM/PA e CPF 802.969.044-49, e a Empresa DE 

NIGRIS DISTRIBUIDORA DE. 	'ULOS LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°61.591.459/0001-00, I.E 
105.086.535-119, corra sede na Av. Otaviano Alves de Lima, 2600, Bairro do Limão, São 
Paulo/SP,CEP02701000, fone (11)39339000, e-mailvendasagoverno@denigris,corn.br, representada neste 
ato pelo Sr. Jorge Fernando Zanotto, Diretor Financeiro, RG 3.287.448, tendo em vista o que consta no 
ProcessoAdministrativo n°. 13.000.775120141CBMAP e no edital de Pregão Eletrônico para registro 

deprecas n°  04115, e em observância a seguinte legislação: Lei n' 10.520, de 17/07/02, Lei ri", 8.866,de 

21.061993, Lei 	4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar n'. 123/06, Lei n', 1.213, de14 de 

de 200, Decreto n". 3.555, de 08/08/00, Lei n'. 1.729, de 11 de janeiro de 2013 e demaisn< rmas 

plicáveis a esta contratação: Lei n'. 8.078, de 11/09/90 	 Código de Defesa doConsumidor, Decreto n". 

1278, de 17 de fevereiro de 2011, Lei n°. 1.533, de 31 de dezembro de2010, Portaria a° 47/DENATRAM/MJ, 
de 29/12/98, Portaria Ministério da Saúde 2048/12, NBR 14,561Associação Brasileira de Normas Técnicas 
— ABNT e alterações posteriores, resolvem de comumacordo celebrar o presente Termo de Cordrato, 

mediar. ̀e 	ra alas e condições a seguir: 

JLA 	V IRA — DO OBJETO 
:ui :bjr: deste Termo de Contrato a Aquisição de 03 (três) viaturas novasdo tipo: UNIDADE DE 

BASCO-USB conforme as necessidades peculiares do CBMPA deacordo com as características 
cor --ativas mínimas indicadas no Termo de Referência n° 24/2014 eAnexo 1 ao Edital do Pregão elet &lie° 
para registro de preços n'.04/2015-CPUCBMAP, que passamdesde já a serem partes integrantes deste 
Contrato.O presente Contrato está vinculado ao processo n'. 13.000.775120141CBMAP. 

CLÁUSULA SEGUNDA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS 
As especificações técnicas detalhadas da unidade de suporte básico (USB) objetodeste Instrua/lento 
-,ontratual constam no Termo de Referência n° 2412014 e seu Anexo 1 ao Editaldo Pregão Eletrinico 

ra registro de preços n°. 0412015-CPLICBMAP, e passam a ser parteintegrantes deste contrato como 
ne estivessemtranscritos. 

4USULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A decpes.ae decorrentes deste Contrato correrão por conta do orçamentoprõprio do Contratante, a -erem 

zados o exercício financeiro de 2016, sob a segumteclassificação: 
O° ponibi 	Orçamentária: 
06,781,1342.6351-Aparelhamento dos órgãos do S/EDS 
Elemento de Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente 
Fonte do Recurso: 
0106003122-INFRAERO 

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DE FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
4,1. O local de entrega dos veículos será no Comando Geral do CBMPA localizado na Avenida Júlio,/ 
César 3.000-CEP 66.015-055 Val de Cans Belém Pará, fone: 4006-8356. 
4.2. A entrega dos produtos não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias corridos, contadosda assí. 
do instrumento contratual. 
4.3. O recebimento do material pela Fiscalização se dará em duas etapas: 
a) em caráter provisório, imediatamente após a entrega do material, representadapela conferência da 
quantidade e da qualidade do material entregue (está em sentido da aparência); 



b) definitivamente, com a aceitação no prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante análiseespeoi5o que 
cor prove sua conformidade com os padrões e os documentos estabelecidos noTermo Referência E seus 
r 

4.4.1. Para fins de recebimento dos objetos deverão ser observados pela comissão derecebi -lento 
publicada em portaria, critérios objetivos como: 
4.4.1.1. Quantidades previstas; 
4.4.1.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado; 
4.4.1.3. Atendimento das especificações contidas no Termo de Referência e seusrespectivos anexos; 
4.4.1.4. Garantias dos bens estipuladas no Termo de Referência; 
4.4.1.5. Edemaís previsões legais. 
4.5. O objeto deverá ser transportado em veiculo apropriado, não podendo transitar rodandoene vias 
publicas. 
4.6. No ato da entrega definitiva do objeto, a empresa também deverá entregar: 
4.6.1. Manual completo de operação e manutenção do veículo e todos os equipamentosembarcados, escrito 
em idioma pod- 
4.6.2. Termo d- 	ra: lia individualizado para cada viatura, indicando o respectivo número dechass s e o 

'a do ar cor licionado instalado na viatura, de forma a manter atendimento em redeautorizada local. 
4.6.3. Documentação da transformação do veículo, contendo; 
a) Vistas e Layout da viatura com legenda; 

Esquema elétrico com legenda; 
e) Ficha técnica do veículo; 
d) Modelo e fabricante do ar condicionado instalado na via ura, 
4.7 Os veículos deverão ser devidamente licenciados e emplacados no Estado do Amapa,observEdo o 
disposto pela legislação pertinente. 
4.8. A data de fabricação/modelo dos veículos deverá ser correspondente a data da notafiscal e da lin ia de 
produção comercial ou mais recente, 
4.9. Os veículos deverão ser zero quilômetro, não podendo estes conter vícios ou defeitos,sob pe 'a de 
recusa do seu recebimento. 
4.10. Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato da entrega, o mesrreserá 
imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da Fiscalização responsável pelo seurecebirrento, 
sendo o fornecedor notificado a proceder à substituição para retirada do material ouparte do gere foi 
rejeitado; 
4.11. Por ocasião da entrega, o esentante da Contratada deverá colher no comprovantea data, o r eme, 
o cargo, a assinatura e o numc ro do Registro Geral (RG), emitido peio Corpo deBombeiros Militar do Pará, 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento; 
4.12. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
1) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou ern parúe,dehsrminando sua substituiçáo ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidadecom a indicaçáo do 
contratante, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmentecontratado; 
111) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar suacomplementação, ou res..eindir 
a contratacão, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
4.13. No ato da entrega definitiva do objeto, a empresa teme: deverá entregar: 
4.14. Termo de Garantia individualizado para cada viatura entregue, indicando o respenòvonÚnna•co de 
chassis, de forma a manter atendimento em rede autorizada local; 

Parágrafo Primeiro -a Contratada não poderá ceder ou transferir a terceiro asobrigações de fornecinento 
do objeto contratado ou quaisquer serviços necessários para suaadequação, sem previa e expr-ssa 
autorização da Contratante, sob pena de rescisão do contrato. 

Parágrafo Segundo - Quando da entrega dos veículos objeto deste Contrato, aContratada 
responsabilizar-se integralmente pelas despesas de embalagem, seguros,transporte, encargos trabalhistas 
e previdenciarios e todos os tributos decorrentes do fornecimento. 

Parágrafo Terceiro - A contratada deverá providenciar e comprovar, até a data daentrega do objeto leste 
certame;  a inscrição de todos os veículos a serem entregues junto aoRENAVAM, observados os nüreeros 
dos chassis, categoria, combustível, ano, cor e demaiscaracterísticas de cada veículo, bem GOL o 



Preço Tata Descrição Resumida 	Quant. Preço Unit.  

Viaturas 
01 	nova(Ambulância) do tipo 	03 

Unidade de Suporte 
Básico(USB) 

Unict 	R$ 168.413,17 R$ 505.239M 

atendimento das exigências do Código de TrânsitoBrasileiro e de todas as RESOLUÇÕES que o 
comple 

Parágrafo Quarto - Para a entrega do objeto, a contratada deverá providenciar a vistoriae regular'eação 
junto ao DENATRAN referente a expedição dos Certificados de Adequação àLegislação de Transito - 
conforme Portada n" 47/DENATRAN/MJ, de 29/12/98, paratransformação em veículo de Resgate, sot pena 
de o recebimento não se efetivar. 

Parágrafo Quinto - Quando da efetiva entrega dos veículos objeto desta licitação, aContratada já (*verá 
ter providenciado: 
I- o pagamento dos respectivos bilhetes de seguro obrigatório, referente ao ano daentrega dos veicule; 
II - o registro e a regularização documental (licenciamento) de cada um dos veiculosfornecidos, jur `ci ao 
órgão de Trânsito do Estado do Pará, fornecendo á contratante os respectivosCRV (Certificado de Registro 
Veicular) e CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento Veicular); 
III - a aquisição e a fixação do conjunto de identificação alfa-numérico (placas) emcada um dos ve'aulos 
fornecidos, de acordo com o padrão estabelecido pelo Órgão de Trânsito doEstado do Pará; 
IV - endereço para o registro e a regularização documental (licenciamento): RuaHamilton Silva, 1647, Santa 
Rita — Macapá-AP — CEP n', 68905-160. 

.ÁUSULA QUINTA — DO PREÇO 
O valor total a ser pago pelo Contratante à Contratada para o fornecimento do objetodo presente Contato e 
de acordo com interesse do Contratante será de R$ 505,239,51(quinhentos e cinco mil duzentos e 'tinta 

nove reais e cinquenta e um centavos)referente aaquisição develculos tipo ambulâncias-USB iendo 
!Io referência a CLAUSULAPRIMEIRA, incluídas no mesmo todas as despesas e custos direSos e 

ir :retos, inc entes sobre oobjeto fornecido, conforme abaixo especificado: 

Parágrafo único — As especificações dos veículos objeto deste Contrato deverá atenderas especificaçõ es 
do Termo de Referência n' 24/2014 e seus anexos e edital de pregão eletrônicopara registro de preço ° 
04/2015, parte integrante do processo 13.000.775/2014, 

ÁUSULA SEXTA — PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados, em moeda corrente nacional, em até 20 (vinte) dieser ós o 

recebimento definitivo, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelafiscalização. 
6.2, A Nota Fiscal/Fatura será apresentada com discriminação do objeto em conformidade 
com o contratado; 
6,3. ANota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho, bem como daConta Cor sente, 
Agência e Banco da Contratada para fins de emissão da correspondenteOrdem Bancária de Pagamen ; 
6,4, Havendo erro de emissão da Nota Fiscal/Fatura ou circunstancias que impeçam aliquidaçã(' das 

ew sas, esta será devolvida e o pagamento ficará pendente até o definitivosaneamento da irregular dade 
apreaentada. Nesta hipótese, o decurso de prazo para pagamento seráinterrompido, reiniciando a cont agem 
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em quenão será devida atualização financeira, não. 

etando qualquer ônus para o Contratante. 
6.5. O pagamento será efetuado no Banco: xxx, Agência ri', xxx. Conta Corrente n°. xxx,conforme pr 

esentada no ato da licitação pela Contratada; 
Sob pena de suspensão, o pagamento à Contratada fica vinculado à apresentação deoriginal ou :o/pia 

autenticada dos documentos abaixo relacionados, dentro do prazo da validade,atendendo o prescr' no 
Art. 6° e Art. 7°, inciso 1, do Decreto n°. 1278, de 17 de fevereiro de2011: 
a) Quitação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedidapela Caixa Econômica Fede 
b) Certidão Negativa quanto a divida ativa do Estado, expedida pelaProcuradoria Geral do Esta do 
Amapá 



COMPONENTE MINIMA 
I Chassi, motor, transmissão (caixa 

de câmbio), eixos, tração, sistema 
orle direção, sistema de freios, 

..,stema hidráulico. 
Cabina e superestrutura 
(integridade, tratamento e 
,pintura). 
Gerenciementoelebünkmdo 
Sistema elétrico, 

Demais componen es nãocitados 
nesta tabela 

12 meses 

12 meses 

c) Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando equitação dos tribtios e 
Contribuições Federais e das Contribuições Previdenciarias e da Divida Ativada União; 
d) Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias eServiços de Transporte 
interestadual e de Telecomunicação - ICMS, expedido pela Secretaria daReceita Estadual. 
6.7. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte daContratada, o decuro de 
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partirda data em que estas trem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
6.8. A administração poderá efetuara retenção na fonte dos impostos, tributos econtribuições, exigi los e 
eiencados em legislação estadual vigente e pertinente. 
6.9. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimentoàs exige -leias 
do subitem anterior, estiverem com a validade expirada. o pagamento ficará retido até aapresentaço de 
novos documentos dentro do prazo de validade. 
6.10. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenno,sem c que, 
não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido umprazo de 01( , m) á 
03(três) dias úteis para a contratada fazer a substituição 
6.11. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidaçãoqualquer obriç ação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, semque isso gere date' ao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
. O objeto deverá ter garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, independente daquilometragem 

percorrida e/ou horas trabalhadas, sendo cobertos todos os defeitos de fabricação ede todos os 
equipamentos embarcados, ou equipamentos auxiliares/complementares, inclusive oserviço da troca de 
óleo de acordo com a quilometragem e/ou horas trabalhadas especificada nosmanuais do fabricante. 
7.2. A garantia consiste na resolução de falhas de componentes e/ou materiais, defeitos defabricação e/ou 
m ontagem de peças deixando o veiculo em estado de funcionamento. 
7.3. O serviço de ASSISTÊNCIA TÉCNICA deverá ser prestado em empresa especializada,hornolog ia e 
autorizada pela fabricante, localizada no Estado do Pará, mediante manutençãocorretiva e preventiv.é, de 
acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, coma finalidade de manter o jeto 
em perfeitas condições de uso, sendo todas as despesas relativasgarantia, por conta da fornece lora 
(entende-se como despesas da garantia, aquelas relativas asubstituição de peças em desconformic ade, 
defeituosas e/ou com vícios bem como o serviço a serrealizado na substituição das referidas peças). 
7.3,1. O prazo de cobertura da Garantia, com Assistência Técnica, terá início a contarda data de en "ega 
definitiva dos veículos e deverá atender aos mínimos estabelecidos na abelaabaixo: 

PRAZO DE COBERTURA 
	 TIPO DE COBERTURA 
Falhas de funcionamento em 
decorrência de defeitos de fabriução 
e/ou projeto dos conjuntos ou dos 

1 componentes. 
Falhas em decorrência de defeito de 
fabricação, corrosão das chapas e de 
proteção (fundos e tintas). 

--- Falhas de funcionamento em 
decorrência de defeitos de fabricação 
e/ou projeto dos componentes. 
Falhas de funcionamento em 

1 decorrência de defeitos de fabricai.ão. 

7.3.2. Durante o prazo de g 	, em casos específicos e devidamente deferidos peloCBMPA, quando n 
for possível prestara assistência técnica no Pará, a empresa fornecedoradeverá arcar com os cus 
transporte do objeto para o local onde será prestada a assistênciatécnica, devendo executar em p,■azo 
razoável e proporcional a manutenção requerida. 
7A. Entende se por manutenção: 
7.4.1. Corretiva: é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, 
componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer sua função. Segundo a Norma NBR 5.462(1.. 
manutenção corretiva é "a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinadaarecolone 
item em condições de executar uma função requerida". 



7.4.2. Preventiva; é toda manutenção que procura evitar e prevenir antes que a falhaefetivamente ocurra. A 
definição da NBR 5.462(1994) para a Manutenção Preventiva é "rnanutençãoPregão Eletrônico n(' 04•20'i5 
SRP Processo na 13.000.775/2014efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com cr ledos 
prescritivos, destinada a reduzira probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um deli". 
7.5. A Contratada deverá atender aos chamados de serviços de assistência técnica aoatjeto, 
compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar os objetos emperfeito esta lo de 
funcionamento, no prazo máximo de 72 horas corridas, contado a partir dasolicitação efetuada. 
7  6. A toda e qualquer constatação pela Contratada, da necessidade de correção técnica deuonnpomentea 
inc luados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição.denominada "recair, deveria 
Contratada emitir notificação contendo indicação das meclidasnecessárias para a regularização imedi :a do 
problema ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - CBMPA, a qual se responsabilizará pela 
emissão de circular alinidade destinatária do veículo adquirido. 

CLÁUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO 
O preço referente ao objeto do presente contrato será fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA NONA — DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
A Lei confere a Administração a prerrogativa de: 
9.1. Modificar unilateralmente o presente Contrato para melhor adequa-10 asfinalidades de inte esse 
publico, respeitando os direitos da Contratada; 

Rescindir unilateralmente o presente Contrato, nos casos do Inciso ido Artigo 79da Lei n0. 8.666'93 e 
alterações posteriores; 
9.3. Fiscalizar a sua execução; 
9.4. Aplicar as sanções previstas pela inexecução total ou parcial do presenteContrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-- DOS DIREITOS DA CONTRATADA 
São Direitos da Contratada: 
10.1. Manifestar sua concordância ou não com as alterações contratuais envolvendociáusulas econômico-
financeiras e monetárias; 
10.2. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos casos de modificaçõescontratuais reali das 
unilateralmente pelo Contratante, para a adequação às finalidades deinteresse público. 

CL .USULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
-) obrigações da Contratada: 

Preião Eletrônico n° 04/2015 SRP Processo n" 13,000.77512014 
11,1. Respeitar fielmente o disposto neste Contrato e Processo Administrativo n'.13.000.7751W14- 
CBMAP; 
11.2. Realizar o fornecimento do objeto após a assinatura do Contrato, observado o prescritona Clausula 
Quarta; 
14.21, Executar o fornecimento dos erodutos nos padrões estabelecidos pelo CBMAP, deacordo ccrn o 

aecificado neste Termo de Referência e seus anexos, responsabilizando-se poreventuais prejCzos 
decorrentes do descumprimento de q. 'uer condição aqui estabelecida, 
11.2.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o produtoque estive- em 
desacordo com as especificações constantes deste Instrumento, nem quaisquerpleitos de faturarrento 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objetofornecido; 
11.2.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CBMPA, no tocante ao fornecimento dosmateriais, a . sim 
como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência e seusanexos: 
11.2.4. Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusiveconsiderado os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
14  2.5. A falta do produto cujo fornecimento incumbe à contra(ada, não poderá ser alegadacomo motiv-) de 
fc' 	maior para o atraso ou inexecução do fornecimento objeto deste instrumento enão a eximirá das 

_,ades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demaiscondições estabelecidas; 
11." ,6 Comunicar, imediatamente ao CBMPA qualquer alteração ocorrida no endereço, contabancá - 
outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 
11.2.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-|he.integna|nnmnke 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida peloCBMPA; 
11.2.8. Detectado qualquer problema nos veículos e/ou materiais fornecidos, a Contratada,deverá efetuar a 
troca dos mesmos conforme Termo de Referência e seus anexos, a partir da data dacomunicação p 
escrito por parte da Contratante, SEM ÔNUS para o CBMPA; 
11.2.9. Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado; 



11.2.10. Solicitar do CBMAP, enn tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que¡ulgar 
necessários, que possam vir a comprometer a execução do fornecimento; 
11.2.11. E vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto do presenteinstrumentc bem 
corno a subcontratação do fornecimento, salvo por autorização prévia e escrita doCBMPA; 
12,2.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente aoCBMPA ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,independente 'nente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do Contratante: 
12„1. Respeitar fielmente o disposto neste Contrato; 
12.2. Nomear formalmente através de portaria, urnservidor denominadoFisnal do Contrato, ou uma 
Comissão composta de no mínimo 03(três) servidores do CBMPA, para acompanhamento e fiscaliza, o da 
execução contratual; 
12.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigaçõesdentr, das 
normas e condições deste processo de aquisição. 
12.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigaçõesassu iidas 
pela Contratada. 

5. Fise,' ar a qualidade e quantidade do material entregue. 
2.6 -fetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

Ocina icar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiaisfornecidos, para 
aa substituição. 

1V:: Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO 
13.1. A execução das obrigações contratuais integrantes deste fornecimento será fiscalizadaconforne o 
caso, por uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) servidores do CBMPA,designados peia Dovisão 
de Apoio Logístico - DAL, com autoridade para exercer, toda e qualqueração de orientação I eral, 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
13.2. fiscalização compete, entre outras atribuições: 
13.2.1. Encaminhar ao setor competente o documento que relacione as ocorrências queimpliquer em 
multas a serem aplicadas à Contratada. 
13.2.2. Solicitar à Contratada, ou obter da Administração, tempestivamente, todas asprovidê leias 
necessárias ao bom andamento do fornecimento. 
13.2,3. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando ocorrenciasverificadas, 
13.2,4. O Contratante fará uma vistoria/inspeção de pré-recebimento, testando o objeto daaquisiçã) no 
local de sua montagem, para verificara conformidade com as exigências previstas noPregão Eletrôni■to n° 
04/2015 SRP processo na 13.000775/2014 edital convocatório, sendo que será designada e comunicé da à 
Contratada com antecipação minimade 30 (trinta) dias. A equipe será composta por no máximo 03 três) 
militares, sendo que as despesascorn passagens aéreo-terrestres,translado e pousada/hospedagem até o 

ai da fabricação doobjeto licitadn, para a equipe designada peio Contratante, serão custeadas n2 sua 
totalidade pelaContratada. Tal procedimento visa assegurar à Administração o recebimento nas 
oondiçõeuespeoificadas e ao fornecedor, a garantia de que o bem produzido será aceito pela 
Administracão,minimizando as possibilidades de prejuízos de ambas as partes; 
13.3. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 
13.4. Condições especiais do fornecimento: 
13.4.1. A Contratada deverá realizar um treinamento com duração mínima de 12 (doze)horas, voltados 
para a manutenção geral do veículo, emprego operacional dos mesmos, 
principalmenteencarroçamento e dirigibilidade do veículo, a ser ministrado no Comando Geral doCOMP.", 

a entrega da viatura, 
Os treinamentos deverão ser práticos e teóricos, com apostilas e mídia digital para cadaaluno. 

9 1.3. Todas as despesas relativas aos instrutores e matérias usado no treinamento deverãoocorryp.  
conta da Contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES 
14.1. O Contratante, caberá aplicar a Contratada, total ou parcialmente inadimplente, assanções p 
na Lei 	10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013,e, subsidiaria 	na 



Lei n` 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como quaisquer outrosdispositivos legais, garantindo-se 
amplo direito de defesa: 
14.1.1. Sem prejuízo das cobranças de perdas e danos, pelo não cumprimento doscomprorrissos 
assumidos poderá ser aplicado ás seguintes sanções a Empresa vencedora,acumulativamente, confc -me o 
caso: 
a) A recusa pela Contratada em entregar o material adjudicado, acarretará a multa de 5%( inco por cento) 
sobre o valor total da proposta. 
b) O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zerovírgula cin ;o por 
cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valortotal que 	foi 
adjudicado. 
c) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a Contratada à multa de 10% (dezpor cento) sobre 
o valor total da obrigação. 
d) Nos termos do artigo 7' da Lei n° 10.520/02, o licitante, sem prejuízo das demaiscominações legais e 
contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar econtratar com a nião, 
Estados, Distrito Federai ou Municípios, e descredenciado do Sistema deCadastro do Corpo de Bom )eiros 
do Pará nos casos de: 

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
- ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
- não mantiver a proposta; 

falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
)mportar-se de modo inidoneo; 

- cometer fraude fiscal 
14.2. As multas estipuladas nas alíneas anteriores deste item serão aplicadas nas demaishipótests de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
14.3. As multas referidas neste item serão descontadas do eventual pagamento devidopelo Contratante; 
14.4. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou emparte, quando o 
atraso na entrega do objeto for devidamente justificado pela empresa vencedora, eaceito pelo Contratante, 
que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa execução dasobrigações assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente Contrato será a partir da data de sua assinatura, ate() término do pra !O de 
garantia previsto na Clausula Sétima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 
Fste Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelosmotivos previstos nos a 'figos 
77 a 80 e 86 da Lei n°. 8.666/93, ou por inadimplemento de quaisquerde suas Cláusulas. 
I agrafo primeiro -No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará àContratada, ;alvo 
pelos fornecimentos já efetuados, até o momento da rescisão. 

Parágrafo primeiro -A contratada reconhece, desde já, os direitos do Contratantenos casos de res :isão 
ninistrativa, prevista no Artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DECILJA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n°. 10.520, de 17de julho de 302, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei deLicitações e Contratos n° 8 666, 
de 23 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveisà espécie. 
As omissões deste Termo de Contrato quanto às especificações técnicas do objetoserão supridas Delo 
Termo de Referência n' 24/2014 e seus anexos ao Edital do Pregão Eletrônicopara Registro de Preços n°. 
0412015-CPUCBMAP.Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não resolvida na 
esferaadministrativa, será competente o foro da Comarca de Macapá, com exclusão total de qua quer 
outroque seja invocável. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas. foi lavrado o presente instrumentoem 02 (duas) viãs de 
igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes,. vai por elasassinado para que produza tidos 
os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo: 

Belém-Pa,de ,.2716. 
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ZANELLI A NIO MELO NAscimurto - CEL QOBM 

Comandante Geral do Corpo de Bo 	os Militar do Pará e 

Coordenador Estadu- * *e esa 1 vil. 

CONTRATANTE 

r4: 

JORGE FERNAN ZANOTTO 

De Nigris Distribli ora de Veículos LTDA 

ONTRATADA 

TESTEMUNH 

1° 	  

CPF N°  141-W1.1-3f) -  )0 CPF N° 	47g 51g  ? 

2° 

250  TABEL/40 o  
- sAo DAut  ento  

ot- 
1 zült 

A B0211513,  
25.2 Tateliae de Net-1s da Capital-9P - Uffeese Sardis,290,-T:3836-1522 

Rs,cimbew per MÉLNANCA 5 ("XX)1 finu:s) de: 
JORK FIRME 	 ----- 	----- 

Tt 

           

BM PULfi, 1110512016. 	EPWESTE.- f," 	 '7Ut 'Weçrga.  

IMIZTEPESTETIRC-Wf.g 	 g Mg 
AILTON N.1}A S1LVOEIA4 A.P.,,z SANTOS (ESCKVENTCS)  
TEN 4 IDADE somENTE cal O SELO DE AuTENTiciDADE 
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