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CONTRATO N" OIOI2OI9

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS
EM GERAL, CELEBRADO ENTRE A AUDITORIA
GERAL DO ESTADO - AGE E A EMPRESA CENTRA
nnÓvnrs sa,.

O ESTADO DO PARÁ por intermédio da AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE , Órgáo
da Administraçáo Direta do Estado do Pará, com sede em Belém, à Av. Domingos Marreiros N"
2001 - Bairro de Fátima, CEP: 66.060-160 - Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o N"
03.269.61910001-94, neste ato representada por seu titular, o Auditor Geral do Estado o Sr.

ILTON GIUSSEPP STML 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 CENTRA wtÓVBfS S/4, com endereço na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, na Rua Leopoldina, N" 3577, Bairro São Cristovão, inscrita sob o CNPJ N"
25.071.56810001-24, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra.

RAISSA BONNA COLARES MOREIRA, brasileira, portadora do CPF.751.880.232-53
portador(a)daCarteirade Identidade n".5108496 PCiPA, tendo em vista o que consta no
Processo n" 20191375762 e em observância às disposições da Lei n" 8.666, de 2l de junho de

1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002 e na [ri no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n" 04712018,
atraves do processo 23073.02141512018-04, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1,1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventual aquisição de material permanente
(mobiliário) para Auditoria Geral do Estado, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e em seus anexos do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:
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Itens
da
ATA

Descrição do Mobiliário Unid. QuanL
Valor
Unit R$

Valor
Total RS

9l

ESTAÇAO PLATAFORMA DUPLA FRENTE A
FRENTE COM PERFIL CENTRAL BASCULANTE
PARA CABEAMENTO, COMPOSTA DEOZ LUGARES.
MEDINDO 1400x 1430x7-50MM (LxPxH). UN

18
3.493,00 62.874,00

92

MESA GERENCIAL RETANGULAR TAMBURATO
COM TAMPO MED.l800x800X730x400mm
(LxPxHxE). UN

3
2.698,00 8.094,00

96
MESA DE TRABALHO EM 'L
I 600X I 600X600X735mm (L lXL2xPxH).

MEDINDO
UN

I
1.405,00 r.40-5.00

100
MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO
1 200X600X735MM (LxPxH). UN

3
727,00 2. 181,00

l0l MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO

1400X600X735MM (LxPxH). UN
42

750,00 3 r.-500,00

ta2
MESA DE REDONDA, 9l0x75Omm

COM SISTEMA DE(diâmetro x altura)

ELETRIFICAÇÃO. UN
I

981,00 981,00

103

MESA DE REUN RETANGULAR COM SISTEMA
DE ELETRIFICAÇÃO PARA 08 LUGARES

MED. 2200x 1000x73-5MM (LxPxH). UN
2

2.310,00 4.620,00

109

GAVETEIRO PEDESTAL COM 03 GAVETAS, SENDO

UMA GAVETA PARA UTILTZAÇÃO DE PASTAS

SUSPENSAS. UN
I

784,00 784,00

Il0
GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS, SENDO

02 GAVETAS COM FECHAMENTOS
INDEPENDENTES. UN

22
600.00 13.200,00

I I I GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS. UN
46

283,00 r3.0 r8.00

tt2
BAIXO COM

FIXA,
04 PORTAS, BASE
TAMPO ÚNICO EINTERMEDTÁRIA

PRATELEIRAS. UN
7

1.286,00 9.002,00

il3

ARM BAIXO DUAS PORTAS, SEM DIVIS
CENTRAL, COM 01 PRATELEIRA EM MDP E

RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO 8OOX5OOX73OMM

(LXPXH). UN

t2
-565,00 6.780,00

l14

M PORTAS, SEM DIVISÃO
CENTRAL, COM 02 PRATELEIRAS EM MDP E

RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO SOOXSOOX1OOOMM

(LXPXH). UN

3
723,00 2.169,00

2
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ARMÁRIO EXTRA-ALTO DUAS PORTAS, SEM
DIVISÃO CENTRAL, COM 04 PRATELEIRAS EM
MDP E RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO
800x500x2 100mm (LXPXH).

l5
I . 189,00 17.835,00

UN

ç/

2. CLÁUST]LA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato,l2 (doze) meses, periodo de 29 de agosto
de 2019 à 28 de agosto de 2020, pronogável na forma do art. 57, §lo, da Lei n" 8.666, de

1993.

3. cl,ÁusrrLA TERCETRA - PREÇO

3.1. O valor do presente do Termo de Contrato é de RS 426.739100 (quatrocentos e vinte seis

3 ffi
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118
POLTRONA GIRATÔRIA, ESPALDAR ALTO EM
COURO NATURAL. UN

1

3.189,00 3.189,00

119
POLTRONA DE APROXIMAÇÃO RXA, ESPALDAR
MÉDIO EM COURO NATURAL. UN

2
2.925,00 5.850,00

t2t CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, ESPALDAR
ALTO EM TECIDO COM BRAÇOS REGULÁVEIS. UN

l8
1.238,00 22.284,00

t22
CADEIRA GIRATORTA, DIGITADOR, ESPALDAR
MÉDIo EM TECIDo CoIvI BRAÇoS REGULÁVEIS. UN

8l
1.120,00 90.720,00

123 CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO, COM APOIABRAÇOS.
UN

2
760,00 l.520,00

124
LONGARINA 02 LUGARES ESPALDAR MEDIO COM
BRAÇOS FTXOS. UN

I
1.410,00 1.410,00

125
LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM
BRAÇOS FTXOS. UN

I
L870.00 1.870,00

t26
CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO
SEM BRAÇOS. LTN

7
258,00 1.806,00

127 SOFÁ EXECUTIVO PARA OI LUGAR.
UN

2
1.867,00 3.734,00

129 SOFÁ EXECUTIVO PARA 03 LUGARES
TIN

I
3.387,00 3.387,00

158 PAINÉIS ÚTüCOS VIDRO SIMPLES. M2 39
2.334,00 91.026,00

159 PORTA SIMPLES SEM MOLDURA. M2 3
8.s00,00 25.500,00

TOTAL GERAL TOTAL
426,739,00
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mil e setecentos e trinta noye reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, fiete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contrataçáo estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:00001

Fonre: 0101000000

Programa de Trabalh o: 0 41221297 84090000

Elemento de Despesa: 449052

PI:4200008409E

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 , O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA. REAJUSTE EALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666, de
1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários , ate o limite de 257o (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3,1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1" do art.65 da Lei n" 8.666, de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de25Va (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA . ENTRBGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7 .1. O pÍazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da

nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço:

7.1.1. Auditoria Geral do Estado, Avenida Senador Lemos n*791, entre travessas Dom
Pedro I e Soares Carneiro, salão n" 01 e n" 02,localizados no 7" andar"pavimento B",

*J3s
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Edificio comercial SINTESE PLLZA, Bairro Umanzal, Belém/PA, 66.050.000, telefone

(91) 3239-6457 ou 3239-6479, email: auditoria@age.pa.gov.br :

alessandra.martins @ ase. pa. gov.br.

z.e. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato, pàtl, efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7,3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicaçáo das penalidades.

7.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como reahzada, consumando-se o recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.5, O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. CLAÚSULA DÉCIMA . FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei n" 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas

ou defeitos observados.

8.1.1, O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade

competente.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

coÍresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com

o art.70 da tri no 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularízaçáo

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
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PRIMEIRA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA

9.1. Das obrigações da CONTRATANTE

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9,1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

9,1.3. comunicar à Contratada, por escrito, via ofício e e-mail, sobre imperfeições, falhas

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou

corrigido;

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comiss ãolservidor especialmente designado ;

9.'1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. A Administraçáo realizará pesquisa de preços periodicamente, em pÍazo não superior a

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

9.4. Das obrigações CONTRATADA

9.4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.4.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no item 7.1, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e procedência e prazo

de garantia;

9.4.2.1.1. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.4.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a27, do Código de Defesa do Consumidor (tei no 8.078, de 1990);

9.4.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no pÍazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.4,5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

(c, X
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9.4,6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

9,4.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.4.8. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

9.4.9. indicar preposto para representárla durante a fiscalização e execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de 1993 e da Lei no 10.520,

de 2002, a Contratada que:

10,1.1, inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará,

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

10.3. multa moratória de 0,2Va (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10,3.1. multa compensatória de 27o (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso

de inexecução total do objeto;

10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de lbrma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 619áo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo pÍazo
de até dois anos;

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

7
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87 ,III e IV da t.ei n" 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

10,5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o

procedimento previsto na lri n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n" 9.784, de 1999.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levarâ em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei n" 8.666, de 1993, com as consequôncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11 .5.3. Indenizações e multas. W
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re. clÁusur,a »ÉcrMA eUARTA -vEnlçÕns
P.t. É vedado à CONTRATADA:

12.1 .1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. cLÁusuLA DÉcrMA QUTNTA - DOS CASOS OMTSSOS.

tg.t. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n" 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de2002 e demais norTnas federais de

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas

na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e noÍmas e princípios gerais

dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

14.'t.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n" 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -FORO

15.1, É eleito o Foro Federal do Pará para dirimir os litígios que decoÍrerem da execução

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,

§2" da Lei n" 8.666193.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato toi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

W
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Belém/PA 29 de agosto de2019

(Contratada)

ILTON GIUSSEPP STIVAL
Auditor

a
Gerente Juridico

AGENoME: Rtnala f Urvafi\D\ilvq
cPF (MDN", 3O4 .ffib :JZZ- N

NOME: ADx-tr.rn /a"xo be-Fse.^rerx5Dô

CPF (MF)No: í1.o. 3zz' oaz ' 42
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