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CONT'RATO N" 01412019-AGE

CONTRATO DE AQUTSTç]ÃO DE 0r (UN{)
NOBREAK, QUE ENTRT SI CELEtsRAM A
AUDITORIÂ GERÂL DO EST^DO Do PutRÁ ACE E A EMPRESÀ KAMAR KAYÀL
cotuERcro E sERvtÇos - EPP, RESULTADO DA
ADESÃO AO PREGÀO ELETRÔNICO SRP NO
CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
T,O EXERCITO.
0612O17:3"

\-

O ESTADO DO PARA por intermedio <la AUDITORIA CERAL DO ESTADO - ACE. Orgão da
Administração Direta do Estado do Paú, com sede em flelém, à Av. Domingos Marreiros N'2001 Bairro de Fátima, CEP: 66.060-160 - Belóm/PA, inscrita no CNPJ sob o N" 03.269.619/0001-94.
noste ato reprcscntada por seu tilular. o Auditor Geral do Estado o Sr. ILTON GIUSSEPP §TIV'AL
MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, residente e domiciliado à Travessa Rui Barbosa,
1797 601, portador do CPF N' 647.085.272-68, da Carteira de ldcntidade 22273 OAB/PA, doravantc
denominada CONTRATANTE, c de outro lado, a crrpresa KAMAR KAYAL COMERCIO E
SERVIÇOS - EPP, com sede à Rua Fortc da Ribeira. 300 - sala 2 - Parque São Lourcnço - São
PauloiSP

-

CEP: 08340-145. inscrita no CNPJ,MF sob o No 17.635.66?10001-30, de agora em diante
tlenominada COI§TRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, IIIICHELLY

BONUGLI FELIPELLI, RG: 41.779.606-7, CPF: 367.62.418-10 , corn base no Pregão Eletrônico
N' 006/2017- SRP - 3n Centro de Telemática de rirea do Exército, Processo N" 2019i385877, ao
qual sc cnconfra vinculado, benr como à proposta rla CONTRATADA que passa a fazer parte
üttegrantc deste instrumento, resolvem cclebrar o presente CONTRATO que, reciprocamente
outorgam, aceitam e sc obrigam a cumprir, por si ou por seus sucessores. diante das cláusulas e
condiçõcs a seguir expostas:

DO FUNDAMENTO LEGAL
Uste contrato decorre da licitação realizada na modalidade Pregão

Eletrônico N" 00612017- SRP-3'
Centro de TelemáEca de Área do Exército, Processo No 2019i385877, de acordo corn a Lei N.o
10.520/2002. a Lei Estadual N' 6.474/200?, a Lei Complementar N' 12312006, os Deçretos N.o
5.450/2005 e 3.555/2000 c alteraçõcs, o Decreto Estadual n" 2.069/2006. O Dccrcto Estadual N'
878/2008 e a Lci N.' 8.666i1993 e suas posteriores alterações e demais normas rcgulamentares
aplicáveis à espécie.

CLÁUSUIA PRIMEIRA

- DO OBJETO
presentc confiato tem por finalirlade o fornecimento de 0l(um) Nobreak, conforme
especificado no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico No 006/2017- SRP - 3o Centro de
Telemática de Área do Exército
I.l.

O

{

1.2.

São partes integrantes deste Contrato, independentementc de transcrição,

o Edital e Anexos
do Pregão Eletrônieo N'006/2017- SRP - 3'Centro de Telemática de Área do Exército. assim
como a proposta da emprcsa Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA, SUPoRTf, E SERvIÇoS DE ASsINATURA
3'l' os serviços de garanti4 suporte tecnico e serviços deverão ser fornecidos durante todo o periodo
de 12 (doze meses) Íneses! a partir da entrega definitiva dos produtos.

CLÁUSULA

TERCEIRA DO

PRAZO, LOCAL DE ENTREGA

E

FORMA

DE

RECEBIMENTO
4'l' Todos os itcns devcrão scguir os padrõcs de prazo, local de entrcga e forma de reccbimento

descrito abaixo-

4.2. Os equiparnentos deverão ser cntregues em ate 15 (quinze) dias a
contar da assinatura rJo
contrato ou instrumento equivalente, na sede da Aurlitoria
Geral do Estado do pará, na Rua
Dorningos Manriros, n" 2001, bairro de Fárima, tselémDA,
cEp: 66060_160.
4'3' A CONTRATANTE verificará todas as condiçõcs e ospecificaçõcs.
ern conformidade com o

Termo de Referência.
4'4' Entende-se por entrega as seguintes atividadcs: o h'ansporte
dos produtos embalados para o local
detcrminado pela CONTRATANTE. a cntrega dos volurnes,
a dcsembalagem, a verificaçào visual do
produto e sua recnrbalagem sc for o caso.

4'5' Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e deverão
ser entregues nas caixas
fabricante, não sendo accitos equipamentos com
caixas violadas.

lacraclas pelo

4'6' No ato da enüega, a gerência responsável emitirá TERM0
DE RECEBIMENTO

PRovIsÓRI0 rclacionandtl todos os produt«rs rccebidos, nos
termos do eciital.
4'7' os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada
por

rcsponsável, conforme proccdimcntos a seguir:
a) Abertura das cmbalagens;
b) comprovação de quc o produto atende às especificaçõcs

pessoa dcsignada pela gerência

mínimas exigidas e/ou aquelas superiores
oferecidas pela CONTRATAITA:
c) Colocação do produto em funcionamento, se for
o caso;
d) Teste dos cornponentes se for o caso;
e) O periodo de inspeção será de aré l0 (dez) dias
úteis.
4'8' Nos casos dc sinais exlernos de avaria dc transporte
ou de mau funcionamento do produto,

veriÍicados nâ inspeção do mcsrno, cste dcvenr scr
substifuíd' por outro com as mesmas
características'

no Prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data
dc rcalização da inspeção.
4'9' Findo o pm7-o de inspeção c comprova<la a cont-crrmidade
dos produtos com as especiÍicaçõcs
técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela
cONTRATADA. a gerência responsável emitirá
o TERMO DE RECEBIMENT(} DEFINITIVO.
4'I0' Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os pmzos e procediment.s
estabelecidos
nesras CONDIÇÕES DE RECEBTMENTO.
4'll' Ficarn por conta da cONTRATADA as rJespesas com ô fretc, transporte, seguro
e dcmais

custos arJvindos da entrega dos prod.utos.

t

1
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CLÁUSULA QUARTA

-

DO LOCAL DE ENTREGA

5.1- Todos produtos licitados serão entregues na sede da Auditoria Geral do Estado do Parâ na Rua
Domingos Marreiros, no 2001, bairro de Fátima. Bclém/pA. CEp: 66060-160.

5.2. A proposta comercial deverá considerar todos os custos relativos a logística e entrega dos
equipamentos na cidade de Belém/PA, no endereço Çonstante no item 5.1.

CLÁUSULÂ QUINTA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1' O valor do presentÇ contrato é de RS 9.442,00 (nove mil qurtrocentos e quarenta e dois reais).

\-

conforme proposta de prcços da Contratada, a serem pagos mediantc a cmissão de faturas.
6.2. O pagamento será feito exclusivamsnte cm conta corrcnte da Contratada no Banco do Estado do
Pará S/À - BANPARA. nos terrnos do Art. l" do Decreto Estadual N". 877, de 3l de março de 2008,
e respectivos regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária no prazo de até l5 (quinze) «lias
úteis, após aprÊsentação da Nota Fiscal/Fatura devidarnente atestada, como também após
comprovação de rregularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e DÍvida

Ativa da União) e Estadual, com a Seguridadc Soçial (INSS). com o Fundo dc Garantia por Ternpo
de Serviço (FGTS) e aprescntação da Certidão Negativa dc Débitos Trabalhisras
6.3. As nota(s) fiscal (is)/faturas deverão contcr no mínimo os seguintes dados:
a) Data de cmissão;

-

CNDT.

b) Estar cndcreçada à Auditoria Geral do Estado do Pará, na Rua f)orningos Marreiros, no 2001,
baino de Fátima, Belem/PÂ. CEp: 6ó060-160;
c) Preços unitários;
cl) Descrição do itcrn.
6.4. Na ocorrência da rcjeição de nota fiscal/fatura, motivada por crro ou incorrcções, o prazo
estipulado no subitem ó.2 passará a scr contado a partir da data da sua reapresentação. examinadas
as
causas da recusa.

6-5. No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.

6-6. Não efetuado o pagamcnto pela CONTRATANTE no prazo estabclecido no item 6.2.
e desde
que não haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira
deüda pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, seú mediante a aplicação da seguinte fórrnula:

EM:IxNxVP

Onde:

EM

: Encargos moratórios;

N:

Número dc dias enüe a data prevista para o pagamcnto c a do efetivo pagamento;
VP : Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira : 0,0001644, assim apurado:

{TXl100}

{61100}
TX = P".38"5tuur da taxa anual :6*6s
I=

l=

t=

0,001016,44

6'7' Caso não haja expedicnte na AGE no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento
prorrogado para o lo {primeiro) dia útil subsequente.
6.8,

o

contrato terá um prazo dc

lz

(doz.e) mescs a partir de sua

assinatura.

D
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CLÁUSULA SEXTA - Dos RECURsos F'INA}{CEIR0S
7.1- As despesas decorrentes deste Coahato corrcrâo à conta de dotação orçamentária na
seguinte
classificação:
Programa: A4l22l 29784090000
PTRES:118409
Fonte: 0l0l 000000
Natureza da Despesa: 44g052
Plano Intenro: 4200008409E.

CLÁUSULA SETIMA

- t}A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7't' A gestâo deste contrato ficará a cargo da Gerêmia de Inforrnática, mediante
a designação da
servidora RITÀ DE IESUS GC}MES DE cAsrRo
-.MatrÍcula N" 761699/1.
Cabená fl §§§e servidor, gestor do contrato, Íiscalizar,
acompanhar e verificar sua perfeita execur em todas as fases, ató o recebimento clo objeto, cornpetindo-lhe,
primordialmente, *oo o"o"'Xo"
responsahilidade:
I anotar' em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, detcrminando as
providências necessárias à correção das falhas
ou defcitos observados;
I[ - transmitir à Contratada instruçõcs que disserem rcspeito
a execuçâo do objeto;
III dar inrediata ciência a seus superiores, dos incidc,tes e ocorrências
da execução que possam
âcarretar a imposição de sanções ou a rescisão
contratual;
IV adotar, junto a terceiros, as providências necessárias
DaÍa a regularidade da execução do
conkato;
v - promover' com a presença da contratada, a verificação dos fornecirnentos já
efetuados, emitindo
a competentc habilitação para o recebimento
dc pagamentos;
esclarecer, prontamente, as dúvidas da Contratada,
solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, pareccr de especialistas;
VII fiscaliz'ar a obrigação da Contratada de manter, durante toda
a execução do contrato. c
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigaçôes
trabalhistas pr"ui.l"n.iárias.

"\

-

-

-
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-

"

CLÁU§ULA OITAVA - DÂS OBRIGÀÇÔES »I CONTRATAD^
9'l' Além das resultantcs da Lci 8.666/93 a adjudicatária se obriga,

nos rermos do Termo de
ê
Keterencta- â:
a) Pre§tar todos os esclarecimentos que f<rrem solicitados
pela Íiscali raçãoda contratante;
b) Manter durante toda a execuçâo do tçrmo rÇspectivo, em
compâtibilidade corn âs obrigações
assumidas' totlas as condições de habilitação qualificação
c
exigidas na contratação;
c) Responsabilizar-se pelos vÍcios e danos «lecorrentes da execução
do objeto, cle acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do código els l)efesa «lo consumidor (Lei
n" g.07g, de 1990);
tl) Manter atualizados, durante a vigência do contrato, pâra
fins de pagâmentô, a certidão Negativa
dc Débito Trabalhista - CNDT, o certilicado de Regularidadc cRF do FGTS e certidão de
rcgularidade junto à Fazenda Federal e municipal;
h

t

^l

*
e) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas cm decorrência do cumprimento do Contrato,
observando o preconizado no Termo de Referôncia;
fl Cedcr, sob qualquer forma, os créditos oriundos dcste contrato a terceiros.

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRrcAÇÕrs pa coNTRATAI\{TE

\-

10.1. Prestar as intbrmações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitaclos pelos
ernpregados da contratada ou por seu preposto;
10.2. Forneccr de toda a infiaestnrfura necessária para instalação c Íuncionamcnto dos equipamentos,
como local Íísico, tomadas elótricas, pontos de acesso à rede, etc.;
10.3. Efetuar o pagÍrmento confoÍme exccução dos serviços/produtos, desde que cumpridas todas as
fonnalidades c cxigências do contrato;
10.4. Exercer a fiscalização do contrato;
10.5. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
10.6' Convocar reunião inicial, quando necessário, com todos os Envoh.idos na contratação; e
acompaúar e monitorar toda a execução dos serviç«rs-

CLÁUSULÂ DECIMA

-

DAS PENALIDADE§ E MULTAS
11.1. Pela incxccução contrahral, atraso injustiÍicado na exccução do contrato, sujcitará a Contratada,
além das cominações lcgais cabíveis. à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infração. obedecida os seguintcs limites máximos:

\,-

a) l0% (dez por cento) sobrc o valor do contrato em caso de descumprimento total da obrigação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o n'igésimo dia de atraso, sobre o valor parte do
fornecimento não real izado;
c't 0.7"/o (se1c décilnos por cento) sobre o valor do fornecimento não rcalizado. por catla dia
subsequente ao trigesimo:
d) Suspensão temporária do direito de participar cm licitação e impedimcnto de contratar com a
administração Püblica, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) Declaração de idoneidade 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 o sontratado
ressarcir a
Administração pelos p§uizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada corn base
no inciso anterior.
f 1.2. A multa scrá descontada clos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for
o caso,
cobrada judicial rnentc.
11.3. Qualquer das penalidades aqui previstas e será regishada junro ao SICAF.

CLÁU§ULA DECTMA PRIMEIRA. DA RESCTSÃ(}
12.1. A rcscisão do presente crontrâto poderá ser:

l2-1.r, Determinada por ato rnotivado da Administração, após processo regular, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVU e parâgrafo único e
inciso XVIII" da Lei Fcderal no 8.666 de2l/06/1993.
l2-l-2- Amigável. por acordo entre as partcs, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a

Contratanle

f)

Y

t

t

*
12.1.3-Judicial, nos terrnos da legislação.

CLÁUsULA »Éclua sEGUNDÂ - DA§ ÂÇÕEs ÂNTICoRRUPÇÃo
l2.l- A contratada sujeitar-se-á às recomendações editadas na IN AGE N.002lzllg,ficando obrigada

a cumprir, no que couber, as determinações da

CLÁU§ULA DECIMA SEGI.JNDA

-

Lei Federal N"12.g46l2013.

DA§ DISPOSIÇÔES GERAIS

l3'l' o pre§ente contrâto reger-se-á pelas zuas cláusulas e nonnas

consubstanciadas na Lei Federal
n'8.666/93.
13'2' Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Estado do Parq para
dirimir quaisquer Litígios oriuntlos
do presente contrato, excluindo-se qualquer outro, por rnaiorprivilegiado
que seja.
13'3' Aos câsos omissos deverão ser aplicados os seguintes
diplomas legais: Lei Federal n'g.666/g3
e altcrações, Lei n" 8.784199, e, subsidiariamente
a Lei Fedcral no g.07gi90.

E por e§tarem justos e contratados, os representantes
das partes assinam o presente instrumento, trâ
presença de testemunhas conforme abaixo,
em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Belénr/PA,

lp

dc

c

\--

de 2019.

a.

Y
GLI LIPELLI
KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
(Contratada)

IL'TON GIU§SEPP STIVAL

'TESTEVIUNH,AS:
I

Nome:
CPF (MF) n"

,
Nome:
CPF (r}ÍF) n-

SILVÀ

I

