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CONTRATO N" OI7I2O19.AGE

coNTRATo DE aeursrÇÃo DE coMpurADoR
SERVIDOR E SBRVIÇO DE GARANTIA DO
EQUIPAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AUDrroRrA cERAL Do ESTADo Do pa.nÁ AcE E A ErvrpRESA SISTEMA lNFonuÁuc.l

-

couÉnclo, rMPonr,lÇÃo f, ExPoRraÇIo
LTDA, RESULTADo DA aogsÃo ao pngcÃo

plernômco

sRp N' 06s/201 &UNIFAL/IVÍG.

O ESTADO DO pAnÁ por intermedio da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE, Orgão da
Administração Direta do Estado do Pará, com sede em Belém, à Av. Domingos Marreiros No 2001 Bairro de Fátima, CEP: 66.060-160 - Belem/PA, inscrita no CNPJ sob o N'03.269.619/0001-94,
neste ato representada por seu titular, o Auditor Geral do Estado o Sr. ILTON GIUSSEPP STMI,
MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, residente e domiciliado à Travessa Rui Barbosa,
17971601, portador do CPF N" 647.085 .272-68, da Carteira de Identidade 22273 OAB/PA, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa SISTEMA INFORMÁTICA COruRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede situada à Rua Rio de Janeirq
514 - Centro - Poços de Caldas/lvÍG, CEP. 377A1-An, inscrita no CNPJ/\4F sob o No
22.204.6481000I-12, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
seu Representante Legal, Sr. ALEXANDRE DE SOUZA TEXEIRA, Diretor, CPF: 375.80.9736-34,
ao qual se encontra vinculado, bem como à proposta da CONTRATADA que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, resolvem celebrar o presente CONTRATO que, reciprocamente
outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si ou por seus sucessores, diante das cláusulas e
condições a seguir expostas:

DO FTTNDAMENTO LEGAL
Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico SRP N' 06512AfiLTNIFALA4G, Processo N" 2019/381109, de acordo com a Lei No 10.52012002, aLei Estadual No
6.47412002, a Lei Complementar No 12312006, os Decretos N' 5.450/2A05 e 3.555/2000 e alterações,
o Decreto Estadual N" 2.06912006, O Decreto Estadual N' 878/2008 e a Lei No 8.66611993 e suas
posteriores alterações e demais norrnas regulamentares aplicáveis à especie.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJf,TO
1.1. O presente contrato tem por finalidade o fornecimento de 01 (um) Computador Servidor e
Serviço de Garantia por 5 anos, conforme especificado no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico
SRP No 065/20 1 8-LINIFAL/IyIG.
1.2. São partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos
do Pregão Eletrônico SRP N" 065/2018-UNIFALÀ4G, assim como a proposta da empresa
Contratada.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA, SUPORTE E SERVIÇOS DE ASSINATURA
2.1. Os serviços de garantia do equipamento, bem como o suporte técnico e serviços deverão ser
fornecidos durante o periodo de 60 (sessenta) meses, a partir da entrega definitiva dos produtos.
2.1. A manutenção de hardware, após a abertura do chamado, para atendimento e solução de defeito
no local de localização do equipamento, será de O2(dois) dias úteis.
2.3. A análise e emissão de diagnóstico de defeito será imediata
disponível 24 horas por dia e 07(sete) dias por semana.

CLÁUSULA

e o serviço de suporte ficará

TERCEIRA DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA Dü.

RECEBIMENTO
3.1. Todos os itens deverão seguir os padrões de prazo, local de entrega e forma de recebimento
descrito abaixo.
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3.2. Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos paÍa nacionais e 60
(sessenta) dias para importados, contados da data do recebimento da Nota de Empeúo/Contrato, na
sede da Auditoria Geral do Estado do Para, na Rua Domingos Marreiros, N" 2001, bairro de Fátima,
Belém/PA, CEP: 66060-160.
3.3. A CONTRATANTE veriÍicará todas as condições e especificações, em conformidade com o
Termo de Referência.
3.4. Entende-se por entrega as seguintes atividades: o fiansporte dos produtos embalados para o local
determinado pela CONTRATANTE e a entrega dos volumes.
3.5. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo
t
fúricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
3.6. No ato da entrega, a gerência responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORfO relacionando todos os produtos recebidos, nos termos do edital.
437. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por pessoa designada pela gerência

responsável, conforme procedimentos a seguir:
a) Abertura das embalagens,

b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores
oferecidas pela CONTRATADA;
c) Colocação do produto em funcionamento, se for o caso;
d) Teste dos componerúes se for o caso;
e) O período de inspeção será de até l0 (dez) dias úteis.
3.8. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto,
verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas
características? no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar dadatade realização da inspeção.
3.9. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações
tecnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a gerência responsável emitirá
o TER]VIO DE RECEBIMENTO DEFINITM.
3.10. Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos
nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.
3.11. Ficam por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte, seguro e demais
custos advindos da entrega dos produtos.
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- DO LOCAL DE ENTREGA

4.1. Todos produtos licitados serão entregues na sede da Auditoria Geral do Estado do Pará, na Rua
Domingos Marreiros, no 2001, bairro de Fátima, BelémlPA, CEP: 66060-160.
4.2. A proposta comercial deverá considerar todos os custos relativos a logística e entrega dos
equipamentos na cidade de Belem/PA, no endereço constante no item 5.31b.

CLÁUSULA QUINTA - Do vALo& DA FORMA DE PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL
5.1. O valor do presente contrato é de RS 62.980100 (sessenta e dois mil novecentos e oitenta

\,

reais), conforme proposta de preços da Contratada, a serem pagos mediante a emissão de faturas.
5.2. O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da Conúatada no Banco do Estado do
Pará S/A - BANPARA, nos termos do Art. 1o do Decreto Estadual No. 877, de 31 de março de 2008,
e respectivos regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, após apresentação da Nota Fiscal,/Fatura devidamente atestada, como também após
comprovação de regularidade com aFazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa da União) e Estadual, com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e apresentação da Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
5.3. As nota(s) fiscal (is)/faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados.
a) Data de emissão,
b) Estar endereçada à Auditoria Geral do Estado do Para na Rua Domingos Marreiros, n" 2001,
bairro de Fátima, Belém/PA, CEP: 66060-160;
c) Preços unitarios;
d) Descrição do item.
5.4. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura" motivada por erro ou incorreções, o pÍazo
estipulado no subitem 5.2 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as
causas da recusa.
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5.5. No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.
5.6. Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 5.2, e desde
que não haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de atualização financeira

devida pela CONTRATANTE, entre

a data acima

referida

ea

correspondente

ao

efetivo

adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:IxNxVP
Onde:

EM

: Encargos

moratórios;

N: Número de dias entre a data previstapaÍa o pagamento
VP : Valor da parcela a ser paga; e
t : Índice de atualização financeira:0,0001644,

l=(TXl100)
365

l=(6/100)

e a do efetivo pagamento,

assim apurado:

l=0,0001644

365

TX : Percentual da taxa am;,a.l: 6Yo
5.7. Caso não haja expediente na AGE no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento
prorrogado para o 1o (prirneiro) dia útil subsequente.
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5.8. O contrato terá um pÍazo de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSO§ FINANCEIROS
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação orçamenüíria na segúnte
classiÍicação:
Programa: 041221297 84090000

PTRES:118409
Fonte: 0101 000000
Natureza da Despesa:. 449052 e 339040
Plano Interno: 4200008409E e 4200008409C.

CLÁUSULA SETIMA

- DA FISCALIZAÇÃ0

Do CONTRATO

7.1. A gestão deste contrato ficará a cargo da Gerência de Informática, mediante a designação do
Servidor SILVIO AFONSO DA SILVA MARTINS FILHO - Matrícula N" 55587430/6.
Caberá a esse servidor, gestor do contrato, fiscalizar, acompanhar e verificaÍ sua perfeita execução,
em todas as fases, até o recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de
responsabilidade:
I anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
II - transmitir à Contratada instruções que disserem respeito a execução do objeto;
III - dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
IV adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
V - promover, com a presença da Contratada, a verificação dos fornecimentos já efetuados, emitindo
a competente habiliação para o recebimento de pagamentos;
VI esclarecer, prontamente, as dúvidas da Contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
VII fiscalizar a obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do contrato, e
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

-

-

-

-

cLÁusuLA orrAvA - DAs oBRrcAÇÕrs na CONTRATADA
8.1. Alem das resultantes da Lei 8.666193 a adjudicataria se obrig4 nos termos do Termo
Referência,

de

a:

a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante;

b) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as obrigações
assumídas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a27,do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
d) Manter atualizados, durante a vigência do contrato l paÍa fins de pagamento, a Certidão Negativa
de Débito Trabalhista - CNDT, o Certificado de Regularidade - CRF do FGTS e certidão de
regularidade junto à Fazenda Federal e municipal;
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e) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumpÍimento do Contrato,
observando o preconizado no Termo de Referência;
f; Ceder, sob qualquer forma, os créditos oriundos deste contrato a terceiros.

cLÁusuLA NONA - DAS oBRrcAÇons

».q,

CoNTRATANTE

9.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da confatada ou por seu preposto;
9.2. Fornecer de toda a infraestrutura necessária para instalação e funcionamento dos equipamentos,
como local fisico, tomadas elétricas, pontos de acesso à rede, etc.;
9.3. Efetuar o pagamento conforme execução dos serviços/produtos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato;
9.4. Exercer a fiscalização do contrato;
9.5. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
9.6. Convocar reunião inicial, quando necessário, com todos os envolvidos na contratação; e
acompanhar e monitorar toda a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1. Pela inexecução contratual, atraso iryustificado na execução do contrato, sujeitará a Contratada,
alem das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecida os seguintes limites máximos:

\,,

a) l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento total da obrigação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor parte do
fornecimento não realizado;
c) 0,7o/o (sete decimos por cento) sobre o valor do fomecimento náo realizado, por cada dia
subsequente ao trigesimo;
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração Pública, por pmzo não superior a 05 (cinco) anos;
e) Declaração de idoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
10.2. A multa será descontada dos pagamentos evenfualmente devidos, ou ainda, quando for o caso,
cobrada j udicialmente.
10.3. Qualquer das penalidades aqui previstas e será registrada junto ao SICAF.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCIsÃo
11.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:
11.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo único e
inciso XVIII, da Lei Federal no 8.666 de2110611993.
ll.l.2, Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência pua a
Contratante.
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11.1.3. Judicial, nos teÍmos da legislação.

CLÁUSULA »ÉClnn.l SEGUNDA - DAS AÇÕES ANTICORRUPÇÃO
12.1. A contratada sujeitar-se-á às recomendações editadas na IN AGE N"00212019, flrcando obrigada
a cumprir, no que couber, as determinações da Lei Federal N'12.846/2013.

cLÁusuLA nÉcnun TERCETRA - DAS DrsposrÇÕns cnnqJs
13.1. O presente contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e norrnas consubstanciadas na Lei Federal
n" 8.666/93.
13.2. Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer Litígios oriundos
do presente contrato, excluindo-se qualquer outro, por maior privilegiado que seja.
13.3. Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal n' 8.666193
e alterações, Lei n' 8.784199, e, subsidiariamente a Lei Federal n" 8.078/90.

\,

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na
presença de testemuúas conforme abaixo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Belém/PA,

_

de

de 2019.
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ALEXANDRE
_
SISTEMA COMERCIO
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TEIXEIRA
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ILTON GIUSSEPP STIVAL
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TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF (M§') n'
21..

Nome:
CPF (MF) n'

DA SILVA

