
ÍFTH,,,F-fr,4
GOVERNO DO

^ffilii?r&s: 
\*TPARA

CONTRATO No. 01812020 - PROCESSO N" 20201514391
pnncÃo ELETRoNIco N". 004/2020 - EGPA

coNTRATaÇÃo DE EMPRESA
ESPECIALIZAD A PARA FORNECIMENTO DE
EQUTPAMENTO (NOTEBOOK), QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, ESCOLA DE
covERNANçA púnr-rc.l Do ESTADo Do
p,q.RÁ - EGPA, E, DE ourRo, A EMPRESA
EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE
INF'ORMATICA EIRELI.

Pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO
pAnÁ - BGPA, com sede nesta cidade, sito à Av. José Malcher n. 900, Bairro Nazaré, inscrita no

CNPJ sob o no. 05.914.73710001-33, neste ato representado por sua Diretora Geral, EVANILZA
DA CRUZ MARINHO MACIEL, brasileira, portador do CPF n". 178.120 .202-82 e da catteira de

identidade n'. 1477744 SSP/PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa EFES

COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,

com sede na cidade São Paulo, sito à Rua Bertolina Magalhães Alcoba, no 90 - Jardim Dionísio -

CEP: 04.93 5-020, São Paulo- SP, Telefone: 55 I I 4l 19.0189, E-mail:fagner.pimentel@efes.com.br,

inscrita sob o CNPJ n". 10.434.081/0001-9L, neste ato representado por FAGNER RODRIGO
PIMENTEL, portador da Cédula de Identidade no. 30.014.579 SSP/SP e do CPF n". 275.785.088-

14, doravante denominada CONTRATADA, resolvern celebrar o presente Contrato de aquisição de

equipamento, decorrente de procedimento licitatório promovido na modalidade Pregão Eletrônico
00412020, com alnparo na Lei n". 8.666/93 e alterações posteriores, e em conformidade com a
auïorizaçáo contida no Processo n'.20201514391, submetendo-se as partes às disposições do

referido Diploma Legal e alterações posteriores, que se regerá mediante as cláusula e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO ObiEtO
1.1. AeUrSrÇÃO DE EeUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO NOTEBOOK, com

garantiamínima de 0l ano, pelo período de l2 (doze) meses conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço
2.1 . O valor total do presente contrato é de R$ 5.464100 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro

reais), estando nele incluídos todos os impostos, e demais encargos incidentes, considerando o

preço abaixo infonnado, o qual foi cotado na Proposta de Preços da CONTRATADA.

ITEM ESPECIFICAçÃO QTDE. PREÇO UNIT. VL TOTAL
Notebook; Hrrdwnre Processador; Números de núcleos 4,

I

Numero de Thrcads 8 com Frequência 3'00 Ghz e Turbo
Max 3,90 Ghz, Memória RAM 8GB' Disco SSD de 500Gb'
Wcbcam 2 Megapixel ou superior, Placa de Vídeo com

memória dedicada de 2GB DDR3 ou superior, Tela LED
HD de 15,6 polegadas, Software Windows 10 Pro 64 bits
ou posterior Microsoft@ Office Home & Business 2013 ou

superior (ìWord, Excel, PowcrPoint, OneNote e Outlook)'
Antivírus, - 2 anos. I Mouse óptico int€rfâce USB' mínimo

1 R$ 5.464,00 R$ 5.464,00

de 2 botões scroll.

2.2. Já estão incluídos no preço total todos os tributos e demais encargos

I i(ì P^-(ll'1 ./(lON'l'1ìrYl'()S
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perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
cr,Áusur,A TERCEIRA - Da Forma de Pagamento
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conferência definitiva dos itens
entregues, mediante protocolização da Nota Fiscal/Recibo, devidamente atestado pelo responsável
designado pela CONTRATANTE;
3.1 . I . Caso algum item não corresponda ao solicitado ou apresente defeitos ou vícios, o pagamento
somente será liberado após a substituição do mesmo.
3.1.2. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal em atenção às normas pertinentes, indicando a
instituição bancária, número da conta corrente e agência com a qual opera, e discriminando em seu

bojo as especificações do produto entregue paraa EGPA.
3.2. O responsável pelo recebimento da Nota Fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conferirá se

a descrição contida no documento corresponde às especificações solicitadas, para aceitá-la ou
rejeitá-la.
3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
conforme Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos (PORTARIA CONJUNTA N"658 DE 01
DE SETEMBRO DE 2014).
3.4, Serão recusadas as Notas Fiscais que relacionem especificações diferentes daquelas
solicitadas e/ou constantes da proposta ou do termo de homologação.
3.4.1. Na hipótese do subitern anterior, a contagem do prazo para pagamento somente começará a
fluir após a correção do documento fiscal.
3.4.2, Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficarâ sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
3.4.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o(s) pagarnento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
3.4.4. A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a
contratada suspenda a entrega do equipamento adquirido pelo CONTRATANTE;
3.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a
qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer nal':.neza.

3.6. O pagamento ficará sempre vinculado à apresentação das certidões que comprovam a
regularidade fiscal da CONTRATADA perante aos órgãos federais, estaduais e municipais.
3.7. A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal enquanto vigorar a relação
contratual de corrente deste processo licitatório, sob pena de rescisão.
3.8. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária;
3.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
3.10. A CONTRATANTE fará o pagamento referido nos itens anteriores desta cláusula através de
depósito em nome da CONTRATADA, no Banco Itaú (341), Conta corente n" 58736-3 -
Agência: 0189;

I i(; P^-CPLlCON',r'.lì1\'r'OS
Àv. Josó N,Ialclrcr 900, lìairo: Nazaré, Ìiclém/l) A, Clì,P - (ít035-120

lÌrnc/lìax: 321 4-6822.
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cr,Ásusul,A QUARTA - Do Reajustamento
4.1 . Não haverá reajuste ou repactuações.

clÁusur,A QUINTA - Da vigência:
5.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação terá vigência de 12 (doze)

meses, a partir da assinatura do contrato, e confonne o aft. 61, $ único da Lei Federal 8.666193.

Cf,ÁuSUf,A SEXTA - Das obrigações da Contratada:
6.1. Executar o a entrega equipamento, objeto do contrato, rigorosamente dentro das normas

técnicas e exigências estabelecidas pela legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pelo

seu fielcumprimento;
6.2. Fornecer os equipamentos nas quantidades e condições estabelecidas no Tenno de Referência

do edital e parte indissolúvel deste contrato, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE o

prazo de até30 (trinta) dias;
6.3. Credenciar preposto para representá-la, permanentemente, junto à Contratante, com a

incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato;

6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE;
6.5. Aceitar nas mesffÌas condições contratuais, os acréscimos ou supressões aIé 25o/o (vinte e

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme disposto no $lo do art. 65 da Lei

Federal n".8.666193;
6.6. Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na

legislação eipecífica de acidente do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas seus

eÀpregados ou prepostos no desempenho do fornecimento destinados ao cumprimento do objeto

deste contrato, ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependência do

CONTRATANTE;
6.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas, impostos, taxas ou outras despesas de

qualquer natureza impostas á CONTRATADA em decorrência de descumprimento por sua parte,

de qualquer cláusula ou condições deste Contrato;
6.8. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de catâter urgente e

prestar os esclarecimentos necessários;

6.9. Não utilizar, serrÌ prévia e expressa autorizaçáo, o nome da CONTRATANTE ou sua

qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por

exemplo, ern cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc.;

6.10. Exirnir a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações,

queixas, representações e ações judiciais de qualquer natuteza, inclusive reclamações de

empregados e/ou fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na entrega do equipamento;

6.1 1 . Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Termo de Referência.

6.12. Comunicar no prazo rnáximo de 10 (dez) dias, qualquer modificação no seu Contrato social

ou estatuto, conforrne o caso, que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a prestação do

equipamento objeto desta contratação, sob pena de caracterizar infração a este instrumento.

6.'13-. Designar e manter atualizadajunto à CONTRATANTE uma lista das pessoas autorizadas

para contatos e envolvidas nos negócios colrllns, objeto deste Contrato, com todos os dados que a

CONTRATANTB a qualquer tempo exigir.
6.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na prestação do

objeto.
O.iS. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor (fiscal), designado

pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os

I ,)(ì ì,,\-clÌ ./(loN't'Ìì,\'l'os
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esclarecimentos que lhes forem solicitados, e atendendo as reclamações formuladas.
6.16. Providenciar a imediata coreção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE na execução do Contrato.
6.17. Observar rigorosamente as normas que regulamentam a execução de suas atividades,
cabendo-lhe inteiramente as responsabilidades pelas transgressões de disposições legais,
regulamentos ou posturas vigentes , em razão da execução do Contrato.
6.18. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorência de danos ou prejuízos
causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à CONTRATANTE.
6.19. Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação (art. 55, inciso XIII da Lei no 8666193), de forma a garantir a plena e contínua
execução do referido contrato.
6.20. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, o objeto da presente
Licitação, responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo vedada a
subcontratação ou transferência de responsabi I idade;
6.21. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;
6.22. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender
prontamente as reclamações;
6.23. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega
do equipamento, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição,
vale-transpofie e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo e comprovar o
cumprimento de tais obrigações perante a CONTRATANTE;
6.24. Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes a entrega dos
equipamentos, a menos que seja expressamente autorizado por escrito, pelo Diretor Geral da ECPA.
6.25. Responsabilizar-se com transportes, deslocamento e entrega dos objetos;
6.26. Seguir o estabelecido no Anexo I do instrumento convocatório, parte integrante e
indissolúvel deste instrumento.
6.27. A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de1990.

CLAUSULA SETIMA - Obrigações do Contratante:
7 .1. Exercer a ampla fiscalização sobre a entrega do equipamento, ficando a CONTRATADA.
obrigada a facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
7 .l.l. Designar formalmente servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
7.1,2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas Notas
Fiscais/Faturas a efetiva do objeto do Contrato, por meio de representante legalmente designado.
7.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do prazo
estabelecido na Cláusula Décirna da minuta do Contrato;
7.3. Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários da CONTRATADA
possam desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
7.4. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
7.5. Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, todos os
elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando no seu
estudo e interpretação, sempre que solicitado pela mesma.
7.6. Zelar pela boa qualidade do equipamento, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários.
7.7. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do ob.jeto.
7.8, Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de

t:i(ì t),\-CPl,/CON',ltì^'l'( )s
Ar' Josó N{arcrrcr e''tìïï::;ilX1ïÍi2:l:#.'^' (rF)) - 66.035-120
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7.g. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis'

CLÁUSULA OITAVA - Do Crédito pelo qual correrá a despesa

8.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte

Classificação:

Funcional Programátic a: 04.122.1297 .8338
Fonte de Recursos:0101

Elemento de Despesa: 449052

CLÁUSULA NONA - Da Legislação Aplicável
9.1 A execução do presente Contrato regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de

Direito Público, aplicando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54,da Lei no. 8.666193 e alterações posteriores,

combinado com inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diplorna legal'

CLÁUSULA DBCIMA - Da Responsabilidade Trabalhista
10.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos,

como única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos

profissionais utilizados na entrega do objeto do presente Contrato, permanecendo a

CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMBIRA - Da Responsabilidade Contratual
ll.l Fica estabelecido que a responsabilidade imediata pela direção e coordenação dos trabalhos

será exercida por meio de empregados do quadro permanente da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA SBGUNDA - DA RCSCiSãO

l2.l Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de qualquer

uma das hipóteses pì'evistas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n".8.666193, ou por ato unilateral e

escrito da Administração nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666193.

12.2. A rescisão contratual que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art'

80, incisos I a IV, ambos da Lei federal n'8.666193.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTB ern caso de rescisão

adrninistrativa, conforme previsto no art. 77 daLein'-8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCBIRA _ DAS PCNAIidAdES CAbíVCiS

13.1 A CONTRATADA, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações objeto deste

instrumento, fica sujeita às disposições do art. 86 e 87 da Lei n".8.666193, podendo ser-lhe aplicada

urna ou mais das seguintes penalidades:

a) adveftência;
u.t; et.t, caso de haver 02 (duas) reincidências de advertência, será aplicada multa de 1}Yo (dez por

cento) sobre o valor mensal do contrato;

a.l.lj A cada advertência adicional a estabelecida no subitem a.l, será aplicada a multa de 10%

(dez por cento) sobre o valor mensal do contrato;

b; rnulta de3ó/o (três por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato, por atraso na entrega do

equiparnento;

I'l(ì Ì)i\-(lÌ)1,/(lON'11ìA'Ì'OS
Àv. Josó ì\{alclrcr 9íX), I}airro: Nazaró, llclóm/l)4, (llil) - ó(r.035-120

I trnc/l iar: 321 + 6Í122'
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c) multa de 3o/o (três por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato e de 10Yo (dez por cento) do
valor global do contrato, por inexecução parcial ou total do objeto contratado, recolhido no prazo de
l5 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
d) multa de l0%o (dez por cento) do valor da nota de empenho, por inexecução parcial ou total;
e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar coÍr a EGPA, por
prazo náo superior a 02 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Pará e, consequentemente, o
cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na imprensa Oficial, após ciência ao interessado;
13.2 Não serão aplicadas multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desde que sejam
devidamente comprovados;
13.3 O valor da multa será descontado do pagamento à CONTRATADA pela entrega objeto deste
contrato;
13.4 A aplicação das multas deverá concretizar-se após comunicação por escrito, dirigida à
CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação;
13.5. A rescisão injustificada do contrato, provocada pela contratada implicará de pleno direito, a
cobrança pela contratante de multa equivalente a 10Yo do valor global do contrato;
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de
licitar e contratar com a Administração, o licitante deverá ser descredenciado do referido sistema
por igual período ao de seu impedimento sem prejuízo das multas previstas no edital e no Contrato
e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Dos Casos Omissos:
14.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão decididos
pelas partes, no que couber, segundo as disposições contidas na Lei n.o 8.666193 e suas alterações
posteriores, demais regulamentos e nonnas administrativas federais.

CLAUSULA DBCIMA QUINTA - Da Publicação
1 5.1 O presente Contrato será publicado sob a fonna de extrato no Diário Oficial do Estado, dentro
de dez (10) dias de sua assinatura, correndo as despesas a expensas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Do Término das Obrigações
16.1 As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo
pagamento dos equipamentos contratados e, relativamente à CONTRATADA' pela entrega dos
mesmos.

I i(ì P^-cPì./coN't1ì,\'l'( )s
Av. Josó lvlalchcr 900, lìairro: Nazaró, llclóm/l)Â, Olì) - 6(r.035-120.
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CLÁUSULA DECIMA SBTIMA - Do FoTo
l7.l Fica eleito o Foro da Cidade de Belérn do Pará para dirirnir quaisquer questões jurídicas

porventura suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem ser solucionadas por

consenso.

E, por estarem de acordo, as paftes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só Íìm, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

eelém,LÇd. J O de2020.

PAULA DA G F'REIRE MACHADO
DIRETORA G E,M EXECÍCIO. EGPA

Contratante

FAGNER RODRIGO Assinadodeformadisitalpor

P I M ENTE L:2 7s 78 s08 ii,'i,uï,l37ij:ï*'.
81 4 Dados; 2020 1 0.26 1 0:53;36 -03'00'

F'AGNER RODRIGO PIMENTEL
EFES COMERCIO E SERVTÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Contratada

Testemunhas:

I 1.

cPF ?",{.zç '? /"'7 - oLl CPF

Irl(ì Pi\-(lPl,/(lON'llìA'I'OS
Àr'. Josó Malchcr 9(X), lìairro: Nazaré, llclóm/ì)Â, (ìl'ìP - ír(r'035-120.

lionc/liax: 3214-6822
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ANEXO I
TERMO DERT,FERÊNCIA

Processo n'. 514391 12020
Modalidade: Pregão Eletrônico n".004/2020 - EGPA

1. OBJETO
1.r. AQUTSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TNFORMATTCA TIPO NOTEBOOK, com
garantia mínima de 0l ano, pelo período de 1 2 (doze) rneses conforme especificações e quantidades
estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIF'ICATIVA
Ll. Justifica-se a presente compra, tendo em vista a necessidade desta Escola de Governança
Pública do Estado do Pará - EGPA em comprar Notebook para o CEPPE/DISEG, pois existe um
projeto que tem a finalidade de mapear o capital intelectual - humano, estrutural e relacional nas
organizações públicas do Estado do Pará, com intuito de identificar oportunidades que podem ser
potencializadas para o desenvolvimento das organizações públicas e valorização na gestão de
pessoas e o mesmo (CEPPE/DISEG) necessitará deste equipamento para desenvolver tal pesquisa.

3. F'UNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. Quanto à fundamentação legal, o Decreto n" 10.024 de 20 de setembro de 2019, e Lei n.
8,666193 e alterações e a Lei Estadual 6.569, de 6 de agosto de 2003, em especial o Art. 2o,ll.

4. DESCRTÇAO DA COMPRA
41. O produto deverá atender aos requisitos elencados a seguir:
4.l.l.Fornecimento de Noteboofr, em linha de produção, novo e sem uso

5. QUANTITATIVO E ESPECITICAÇÕES TBCNICAS MÍNIMAS

6. GARANTIA DO EQUIPAMENTO
6.1 A Garantia mínima do equipamento entregue será de um ano da data da entrega, mantendo a

E(ì P,\-CPì./CON',rlì^'.Ì'OS
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TABELA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MÍNIMAS

NO ITEM ESPECIFICAÇÃOES QUANT

I Notebook

Notebook; Hardware Processador;Números de núcleos 4,

Numero de Threads 8 com Frequência 3,00 Ghz e Turbo Max
3,90 Ghz, Memória RAM 8GB, Disco SSD de 500Gb,

Webcam 2 Megapixel ou superior, Placa de Vídeo com

memória dedicada de 2GB DDR3 ou superior, Tela LED HD
de 15,6 polegadas, Software Windows l0 Pro 64 bits ou

posterior Microsoft@ Office Home & Business 2013 ou

superior (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook),
Antivírus, - 2 anos. I Mouse óptico interface USB, mínimo de

2 botões scroll.
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Contratada com obrigações de resolução junto à Contratante de quaisquer danos identificados como

de origem de fabricação nesse período.

7. ENTREGA DO EQUIPAMENTO
7.1 O equipamento será entregue no endereço: Av. Governador José Malcher, n. 900, Bairro de

Nazaré, Belém/PA, CEP :66.055 -260.
7.2 De acordo com a necessidade da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA.

8. VIGENCIA E ENTREGA
8.1 A partir da data de assinatura do contrato, a contraÍada terá o máximo de 30 (trinta) dias

corridos para entrega do produto Q'{otebook).
8.2 A vigência será definida em contrato garantindo ou menos I (um) ano para cobertura da

garantia do equ ipamento.

s. OBRTGAÇÕES na CoNTRATADA
g.1 Fornecer o equipamento na quantidade e condições estabelecidas no Termo de Referência do

edital e parte indissolúvel deste contrato, de acordo colÌÌ a solicitação da CONTRATANTE o prazo

de até 30 (trinta) dias.
9.2 Credenciar preposto para representâ-la, permanentemente, junto à Contratante, com a

incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato'
g.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE.
9.4 Responsabilizar-se pelo pagamento de multas, impostos, taxas ou outras despesas de qualquer

natureza impostas á CONTRATADA em decorrência de descumprimento por sua pafte, de qualquer

clár"rsula ou condições deste Contrato.
9.5 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carëúer urgente e

prestar os esclarecimentos necessários.

9.6 Não utilizar, senÌ prévia e expressa autorizaçáo, o nome da CONTRATANTE ou sua

qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, collìo por

exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc..
g.7 Exirnir a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas,

representações e ações judiciais de qualquer naïureza, inclusive reclamações de empregados e/ou

fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na entrega do equipamento;

9.8 Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Termo de Referência.
g.g Comunicar no prazo máximo de l0 (dez) dias, qualquer modificação no seu Contrato social

ou estatuto, confonne o caso, que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a entrega do

objeto desta contratação, sob pena de caracterizar infração a este instrurnento'

e.i0 Oesignar e manter atualizada junto à CONTRATANTE uma lista das pessoas autorizadas

para contatos e envolvidas nos negócios comuns, objeto deste Contrato, com todos os dados que a

CONTRATANTE a qualquer tempo exigir.
9.1 I Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na prestação do objeto'

9.12 Sujeitar-se a mais arnpla e irrestrita fiscalização por parte do servidor (fiscal), designado pela

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os

esclarecimentos que lhes forem solicitados, e atendendo as reclamações formuladas.

9.13 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela

CONTRATANTE na entrega do produto.

9.14 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos

causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à ÇQNTRATANTE.
9.15 Manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação

I i(ì l),\-(lPl./(lON't'lìrVI'( )S
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exigidas na licitação (art. 55, inciso XIll da Lei no 8666193), de forma a garantir a plena e contínua
execução do referido contrato.
9.16 Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, a entrega do objeto da
presente Licitação, responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo
vedada a subcontratação ou transferência de responsabilidade.
9.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;
9.18 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender
prontamente as reclamações.
9.19 Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes ao objeto desta
licitação, a menos que seja expressamente autorizado por escrito, pela Direção Geral da EGPA.
9.20 Responsabilizar-se com transpoftes, deslocamento e entrega dos objetos.
9.21 Seguir o estabelecido no Anexo I do instrumento convocatórioo pafte integrante e indissolúvel
deste instrumento.
9.22 A CONTRATADA sujeita-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela Lei no 8.078, de I I de setembro del990.

10. OBRTGAÇOES DO CONTRATANTE
10.1 Exercer a ampla fiscalização sobre a entrega do produto, ficando a CONTRATADA obrigada
a facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito.
10.2 Designar formalmente servidor parc exercer o acompanhamento e fiscalização da execução
contratual.
10.3 Acompanhar e fiscalizar a entrega do produto, bem como atestar nas Notas Fiscais/Faturas a
efetiva entrega objeto do Contrato, por meio de representante legalmente designado.
10.4 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do prazo
estabelecido na Cláusula Décima da minuta do Contrato.
10.5 Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários da CONTRATADA
possam desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
10.6 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
10.7 Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, todos os
elementos que se Íìzerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando no seu
estudo e interpretação, sempre que solicitado pela mesma.
10.8 Zelar pela boa qualidade do equipamento, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações
dos usuários.
10.9 Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na entrega do objeto.
l0.l0Cornunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
naïureza grave.
10.1 I Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

11. DA FISCALTZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
1l.l A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado pela CONTRATANTE, mediante portaria específica, observando o que prevê os $$ lo e
2o do art. 67 daLei Federal no8.666193.
11.2 A existência e a atuação da fiscalização pelo representante da CONTRATANTE não diminui,
exclui ou altera a responsabilidade da licitante contratada por ocasião da entrega do objeto deste
contrato, nem a exime de manter fiscalização própria.
11.3 a CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
licitante contratada que, intencionalmente, venha criar dificuldades à fiscalização ou que adote
procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

I i(ì t)i\-CPLlcON'nì,\',1'( )S
Àr'. Josó N{aÌchcr 900, lìairro: Nazaró, l}clérn/PÀ, (lljP - (16.035-120.

lÌ>ncllìax: 321+6822.

^ffiliitri!: 
\*TPARA



1l

EGPA
GOVERNO DO

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conferência definitiva do item

entregue, mediante apresentação da fatura, da competente liquidaçáo da despesa e do atestado

emitido pelo setor competente da EGPA.
12.2 Caso o itern não corresponda ao solicitado ou apresente defeitos ou vícios, o pagamento

somente será liberado após a substituição do mesmo.

12.3 A Contratada deverá ernitir Nota Fiscal em atenção às normas perlinentes, indicando a
instituição bancâria, número da conta corrente e agência com a qual opera, e discriminando em seu

bojo as especificações do produto entregue paraa EGPA.
12.4 O responsável pelo recebirnento da Nota Fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conferirá se a

descrição contida no documento corresponde às especificações solicitadas, para aceitâ'la ou rejeitá-

la.
12.5 Serão recusadas as Notas Fiscais que relacionem especificações diferentes daquelas

solicitadas e/ou constantes da proposta ou do termo de homologação.
12.6 Na hipótese do subitem anterior, a contagem do prazo para pagamento somente começará a

fluir após a correção do documento fiscal.
12.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for irnposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a

qual poderá ser compensada corn o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a

acréscimos de qualquer natureza.
12.8 O pagamento ficarâ sempre vinculado à apresentação das certidões que comprovaÍì a

regularidade fiscal da CONTRATADA perante aos órgãos federais, estaduais e municipais.

12.9 A CONTRATADA deverá manter a regularidade fiscal enquanto vigorar a relação contratual

decorrente deste processo licitatório, sob pena de rescisão.
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