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CONTRATO N'043/2021
Processo n" . 2021 1287 338
Modalidade: Cotação Eletrônica N" 0412021- EGPA

coNTRATaçÃo DE EMPRESA PARA
aeursrçÃo DE suPRrMENTos DE
rxronuÁTlcA, eun BNTRE sI cBLEBRAM,
DE UM LADO, ESCOLA DE GOVERNANçA
púnr,rca Do EsrADo Do panÁ - EGPA, E,
DE OUTRO, A EMPRESA P. R. B. QUINTO
MATOS.

Pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA pÚnf,fC.L DO ESTADO DO
pa.nÁ - EGPA, 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 CF{UZ MARINHO MACIBL, brasileira, portadora do CPF no.

178.120.202-82 e da Cédula de ldentidade no. 1477744 SSP/PA, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa P. R. B. QUINTO MATOS, pessoa jurídica de direito

privado, com sede em Belém / PA, sito à Tv. Lomas Valentinas, 450 F. altos, Pedreira CEP:

66080-321 Belém PA. Fone: 3038-92261 98291-66001 98291-6566 e E-mail:

sublime20lSpa@gmail.com, inscrita sob o CNPJ no.31.405.85710001-15, neste ato

representado pelo seu representante legal, Sr (a). PAULA RENATA QUINTOS MATO'
portador da Cédula de Identidade no. (...) e do CPF no. 711.331.862-20, doravante

denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação _de
serviço, decorrente de proceiimento licitatório promovido na modalidade COTAÇÃO
ELETRÔNICA N". 00412021, com amparo na Lei n'.8.666193 e alterações posteriores, e em

conformidade com a autorização contida no Processo no. 20201287338, submetendo-se as

paftes às disposições do referido Diploma Legal e alterações posteriores, que se regerét

mediante as cláusula e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMBTRA - Do objeto
1.1.O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE

INFORMÁTICA, cuja composição visa à manutenção de Equipamentos de Informática,

além da necessidade em equipar as salas de aula para transfonná-las também em salas de

aulas viftuais da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, de acordo com as

especificações e condições constantes no Termo de Referência, que constitui parte integrante

e indissolúvel do Edital.

cLÁusuLA SEGUNDA - Do Preço
2.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estimado de até R$ 3.383,00

(TRÊS MIL, TREZENToS E OITENTA E TRÊS REAIS), já estão incluídas no preço total

todos os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações

decorrentes deste contrato.

Av. José Malcher, 900, Bairro de Nazaré, Belérn/PA, CEP:

Fone/Fax: 321 4-6822. E-rnail: licitacao@egpa.pa.gov
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CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do mês subsequente ao da
execução dos serviços, mediante protocolização da Nota Fiscal/Recibo, devidamente
atestados pelo responsável designado pela CONTRATANTE;
3. I . 1 .A fatura mensal deverá vir:
a) Contra recibo de quitação e respectiva nota fiscal de venda (com data vigente);
b) Em letra legível, sem rasuras, erros ou omissões;
c) Com a descrição resumida dos serviços prestados.
d) Declaração de optante do Simples (caso o mesmo se enquadre nesta categoria);
e) Declaração de optante do ÌCMS;
3.2. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento
estipulado no subitem 3.1. Deste instrumentoo passará a ser contado a partir da data de
reapresentação dos referidos documentos;
3.2.1.A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a
contratada suspenda a prestação dos serviços contratados pelo contratante;
3.3. Deverá constar na Nota Fiscal/fatura o endereço, telefone, CNPJ, Inscrição Estadual,
Banco Banparâ, a agência e o número da Conta Corrente da empresa na qual será depositado
o pagamento pela prestação de serviço.
3.4. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura, somente será efetuado após a verificação da
regularidade da Contratada junto as Fazendas Públicas;
3.5.4 contratanÍe poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
seguintes casos:
a) execução defeituosa na prestação de serviços;
b) existência de débitos para com terceiros, relacionados com os serviços contratados e que
possam por em risco o seu bom andamento ou causar prejuízos a contratante;
c) descumprimento de qualquer obrigação legal.
3.6.A CONTRATANTE farâ o(s) pagamento(s) referido(s) nos itens anteriores desta cláusula
através de depósito em nome da CONTRATADA, Conta Corrente: 000581710-2, Agencia:
0015' Banco Banpará. Conforme aft. 1o do Decreto no. 877, de 31de março de 2008 e
Instrução Normativa n" 018/2008;

CLÁSUSULA QUARTA - Do reajustamento e repactuação dos preços
4.1. Pela natsreza do serviço contratado, não haverá reajustes, repactuação ou alteração do
preço contratado.

CLAUSULA QUINTA - Da Vigência:
5.1. A vigência do presente ajuste será de 12 (doze mesesì, contados a partir de sua
assinatura.

Av. Jose Malcher, 900, Bairro de Nazaré, Belérn/PA, CEP: 66.055-260
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ITEM ESPBCTFTCAÇAO QTDE. PREçO UNIT. VL TOTAL

7
CABO DE INTERNET

(PATCH CORD CAT 6) 5m
Plus Cable

10 R$ 23,95 R$ 239,50

9

HUB USB TIPO C
/TYPE C 5 EM I COM 2 USB 3.0 +
HDMI + LEITOR DE CARTÃO SD

E TF- HC-5
Vinik

l0 R$ 314,35 R$ 3.143,50

TOTAL R$ 3.383,00

Fone/Fax: 321 4-6822. E-rnail: licitacao@egpa.pa.gov.br
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cf,Áusuf,A SEXTA - Das Obrigações da CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo a outras decorrentes de lei:
6.1. Executar o serviço, objeto do presente contrato, rigorosamente dentro das normas e

exigências estabelecidas pela legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pelo seu

fielcumprimento;
6.2. Aceitar e facilitar a fiscalização da pessoa credenciada pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências apresentadas;

6.3. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25%o (vinte e

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme disposto no $1o do alt. 65

da Lei Federal n'.8.666193;
6.4. Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na

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

seus empregados ou prepostos no desempenho do fornecimento destinados ao cumprimento

do objeto deste contrato, ou em conexão com estes, ainda que verifìcado o acidente em

dependência do CONTRATANTE;
6.5. 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;
6.6. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos necessários;

6.7. Não utilizar, sem prévia e expressa autorização, o nome da CONTRATANTE ou sua

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

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

6.8. Eximir a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações,

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

empregados e/ou fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na execução dos serviços;

6.9. Manter um responsável pelo recebimento das especificações;

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

6.11. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados à prestação de serviço,

objeto deste instrumento.
6.12. Comunicar no prazo máxtmo de l0 (dez) dias, qualquer modificação no seu Contrato

social ou estatuto, conforme o caso, que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a

prestação do serviço objeto desta contrataçáo, sob pena de caracterizar infraçáo a este

instrumento.
6.13. Designar e manter atualizada junto à EGPA uma lista das pessoas attorizadas para

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

EGPA a qualquer tempo exigir.
6.14. Relatar à EGPA toda e qualquer irregularidade observada na prestação do serviço.

6.15. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaçáo por parte do servidor (fiscal), designado

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

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

6.16. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas

pela EGPA na execução do Contrato.
6.17. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes

da execução do Contrato.
6.18. A celebração deste Contrato não gera, sob nenhuma hipótese, o vínculo empregatício

dos funcionários da CONTRATADA em relação a CONTRATANTE.

Av. Jose Malcher, 900, Bairro de Nazare, Belérn/PA, CEP: 66.055-260

Fone/Fax: 3214-6822. E-rnail: lrcitacao@egpa.pa.gov.br
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6.19. 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 razáo da execução do Contrato.
6.20. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos or.r prejuízos
causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à EGPA.
6.21. 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.
6.22. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, os serviços objeto da
presente Licitação, responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo
vedada a subcontratação ou transferência de responsabilidade;
6.23. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;
6.24. Responsabilizar-se integralmente por danos e/ou prejuízos pessoais ou materiais que
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, representantes, sucessores e empregados na
execução dos serviços, isentada a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade decorrente
dos mesmos;
6.25. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela EGPA e atender prontamente as

reclamações;
6.26. Executar os serviços obedecendo rigorosamente o disposto no Anexo I do Edital
6.27. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-
transporte e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo e comprovar o
cumprimento de tais obrigações perante a EGPA;
6.28. Manter a EGPA, durante e após a vigência deste Contrato, a margem de quaisquer
reivindicações dos seus empregados, sendo responsável, por si e/ou sucessores por quaisquer
ônus que venham a ser imputados a EGPA, em qualquer época, decorrentes de tais
reivindicações.
6.29. A relação dos encargos constantes desta cláusula é meramente exemplificativa, não
excluindo os demais decorrentes deste contrato e de leis e regulamentos em vigor.
6.30. Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos serviços por
ela realizados, a menos que seja expressamente autorizado por escrito, pelo Diretor Geral da
EGPA.
6.31. Manter durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo
licitatório;
6.32. Seguir o estabelecido no Anexo I do instrumento convocatório, parte integrante e
indissolúvel deste instrumento
PAruíGRAFO PRIMEIRO - Os profissionais incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o EGPA, sendo remunerado única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados;
PAruíGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão
destes, ao CONTRATANTE ou a terceiros, isentando o EGPA de quaisquer
responsabilidades solidária ou subsidiária;
PAruíGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular
publicidade acerca do serviço a que se refere o presente contrato;
PAtu{GRAFO QUARTO - A CONTRATADA sujeita-se às disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de l1 de setembro de 1990.

Av. José Malcher, 900, Bairro de Nazare, Belém/PA, CEP: 66.055-260
Fone/Fax: 321 4-6822. E-mail: licitacao@egpa.pa. gov.br
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das Obrigações da CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo a outras decorrentes de lei:
7.1. Exercer a ampla fiscalização sobre a execução dos serviços, ficando a CONTRATADA
obrigada afacilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
7.2. Solicitar formalmente a ENTR-EGA dos materiais, conforme descrição e quantidades

disposto no Anexo I do edital, através do Fiscal do Contrato;
7.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas Notas
Fiscais/Faturas a efetiva prestação do serviço objeto do Contrato, por meio de representante

legalmente designado.
7.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do prazo

estabelecido na Cláusula Terceira da minuta do Contrato;
7.5. Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários da CONTRATADA
possam desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
7.6. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.
7.7. 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.

7.8. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do

serviço.
7.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de

natureza grave.

7.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

CLAUSULA OITAVA - Da Forma e do Local de Entrega
8.1. Os materiais, objeto desta licitação, serão entregues de forma estimada de acordo com a

soficitação da CONTRATANTE, sendo a sede localizada na Av. José Malcher 900, Bairro

Nazaré, Belém/PA, CEP - 66.035-120;
8.2. Eventualmente, a CONTRATANTE poderá solicitar a entrega em outro local, a qual a

CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá atender, desde que dentro da região

Metropolitana de Belém.

CLÁUSULA NONA - Do Crédito pelo qual correrá a despesa

9.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte:

Funcional Programátic a: 04 .122.1297 .8338

Fonte de Recursos: 01 0l 000000

Elemento de Despesa: 449052 I 339030

CLÁUSULA DECIMA - Da Legislação Aplicávet
10.1. Aplicam-se ao presente Contrato e, especialmente aos casos omissos, as disposições da

Lei no. 8.666193 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Responsabilidade Trabalhista
11.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada,para todos os fins e efeitos
jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias

Av. Jose Malcher, 900, Bar rro de Nazar e, Belénl I P A., CEP : 66.0 5 5'260
Fone/Fax: 321 4-6822. E-rnail : licitacao@egpa.pa.gov.br
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relativas aos profissionais utilizados na execução dos serviços objeto do presente Contrato,
permanecendo a CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Responsabilidade Contratual
12.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 DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão
13.1. Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e78 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
8.666/93;
13.2. 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;
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa, conforme previsto no art. 77 daLei n". 8.666193.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Das Penalidades Cabíveis
14.1. 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 no. 8.666193, podendo ser-lhe
aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:
a) advertência;
a.l) Em caso de haver 02 (duas) reincidências de advertência, será aplicada multa de 5Yo

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato;
b) multa de 0,5%o (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor anual do contrato, por atraso
na execução dos serviços ou descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato, edital e

anexos;
c) multa de 0,5%o (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor anual do contrato e de 10%o

(dez por cento) do valor global/anual do contrato, por inexecução parcial ou total do objeto
contratado, recolhido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
d) multa de l0%o (dez por cento) do valor da global do contrato, por inexecução parcial ou
total;
e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a EGPA,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Parâ e,
consequentemente, o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na imprensa Oficial,
após ciência ao interessado;
14.l.l. As penalidades não são gradativas, podendo a CONTRATANTE, aplicar a
penalidade que melhor lhe convier, exceto a descrita no subitem a.1 desta cláusula que deverá
obedecer sua própria regra;
14.2.Não serão aplicadas multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desde que sejam
devidamente comprovados;
14.3.O valor da multa será descontado do pagamento à CONTRATADA pela execução dos
serviços objeto deste ajuste;
14.4.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, a
contar do recebimento da notificação;

Av. José Malcher, 900, Bairro de Nazaré, Belénr/PA, CEP:
Fone/Fax, 321 4-6822. E-mail : I icitacao@egpa.pa.gov.br
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14.5.A rescisão injustificada do contrato, provocada pela contratada implicará de pleno

direito, a cobrança pela contratante de multa equivalente a 10oÁ do valor global/total do

contrato;
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 QUINTA - Da Publicação
15.1. O presente Contrato será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial, em

confonnidade com o disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n'.8.666193, a expensas

da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Do Término das obrigações
16.1. As obrigações aqui contratadas se exaureÍr, relativamente ao CONTRATANTE, pelo

pagamento dos serviços contratados e, relativamente à CONTRATADA, pela execução dos

serviços propostos.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA- Do FoTo
17.1 . Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questões jurídicas

porventura suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem ser solucionadas

por consenso.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual

teor e forma, para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Belém,cil de ltOt-t-{o de 2021
o

EVANILZA DA CRUZ O MACIEL
DIRETORA GERAL - EGPA

^"ffiliJil:i:; 
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P R B QUINTO
MATOS:31 4058570001 1 5

Assinado de forma I B

QUINTO MATOS:3 1 4058570001 1 5

Dados: 2021 .06.24 14:17:23 -03'00'

PAULA RENATA QUINTOS MATO
P. R. B. QUINTO MATOS

Contratada

Testemunhas

2.

CPF

Av. José Malcher, 900, Bairro de Nazare, Belérn/PA, CEP: 66,055-260

Fone/Fax: 321 4-6822. E-mail : licitacao@egpa.pa. gov. br

CPF
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ANEXO I
TERMo DE REFERÊNcra

Processo n" . 2021 1287 338
Modalidade: Cotação Eletrônica No 0412021

1. OB.IETO:
1.1. Aquisição de Suprimentos de Informëúica, cuja composição visa à manutenção de
Equipamentos de Informática, além da necessidade em equipar as salas de aula para
transformá-las também em salas de aulas virtuais da Escola de Governança Pública do Estado
do Pará - EGPA.

2. JUSTIF'ICATIVA:
2.1. Justifica-se a presente contratação, tendo em vista a necessidade desta EGPA em adquirir
equipamentos de Informéúica, devido as mudanças ocorridas nos modelos de educação que
apresentou a necessidade de adaptação também desta autarquia como modelo de Educação à
Distância do Estado do Pará

2.2. DesÍaca-se também as recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos governos,
Federal, Estadual e Municipal, quanto a prevenção do Novo Corona Vírus, e principalmente
pelo necessário Distanciamento Social, uma vez que esta EGPA vem trabalhando com aulas
Presenciais e EAD, devendo neste momento de Calamidade Pública decretado pelo Governo
Municipal, destinar esforços e recursos necessários para manter seu objetivo em qualificar os
Servidores Públicos do Estado.

2.3. Os objetos motivadores desta solicitação, são de suma importância para o funcionamento
das salas de aulas no modelo EAD, uma vez que as mesmas salas estão apenas adaptadas para
o modelo presencial.

3. FUNDAMBNTAÇÃOLEGAL:
3.1. Quanto à fundamentação legal, o no 10.024 de 20 de setembro de 2019, e Lei n.
8.666/93 e alterações e a Lei Estadual 6 , de 6 de agosto de 2003, em especial o Art. 2o, II

4. QUANTTTATTVOS E ESPECTFT ÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

5. GARANTIA DOS

Av. José MaÌcher,900, de Nazare, Belem/PA, CEP:

TABELA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MÍNIMAS

ITEM OBJETO ESPECIFICAÇÃOES QUAN
T.

7
CABO DE INTERNET
(PATCH CORD CAT 6)

5 Metros l0

9
HUB ADAPTADOR

USB-C

ENTRADAS: USB
HDMI CARTÃO SD

MICRO SD
10
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5.1 A Garantia mínima dos equipamentos entregues será de um ano da data da entrega,

mantendo a Contratada coÍì obrigações de resolução junto à Contratante de quaisquer danos

identificados como de origem de fabricação nesse período.

6. DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6.1. Sob responsabilidade da Contratante, os equipamentos deverão ser entregues no prédio

sede da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, de rrodo a atender as

necessidades previstas nestes termos de referência;

7. ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
7.1 Os equipamentos serão entregues no endereço: Av. Governador José Malcher, 900 -
Bairro Nazaré.

8. VIGENCIA E IMPLEMENTAÇAO:
8.1 A partir dadatade assinatura do contrato, a contratadaterâ o máximo de 30 (trinta) dias

corridos para execução do objeto.
8.1 A vigência será definida em contrato garantindo ou menos 1 (um) ano para cobeftura da

garantia dos equipamentos;

9. OBRTGAÇÕES OA CONTRATADA:
9.1. Fornecer os equipamentos nas quantidades e condições estabelecidas no Termo de

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

CONTRATANTE;
9.2. Credenciar preposto para representá-la, permanentemente, junto à Contratante, coln a

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

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE;
g.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25Yo

(vinte e cinco por cento) do valor inicial, aïualizado, do contrato, conforme disposto no $1o do

art. 65 da Lei Federal n'. 8.666/93;
g.5. Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas

na legislação específica de acidente do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem

vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho do fornecimento destinados ao

cumprimento do objeto deste contrato, ou eÍì conexão com estes, ainda que verificado o

acidente em dependência do CONTRATANTE;
g.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas, impostos, taxas ou outras despesas de

qualquer natureza impostas áCONTRATADA em decorrência de descumprimento por sua

parte, de qualquer cláusula ou condições deste Contrato;

9.7. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráÍer

urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

9.8. Não utilizar, sem prévia e expressa autorizaçáo, o nome da CONTRATANTE ou sua

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

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

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

empregados e/ou fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na execução da aquisição;

9.1 0. Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Termo de Referência.

9.1l. Comunicar no prazo máximo de 10 (dez) dias, qualquer modificação no seu Contrato

social ou estatuto, conforme o caso, que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a

Av. Jose Malcher, 900, Bairro de Nazaré, Belénr/PA, CEP:66.055-260
Fone/Fax: 321 4-6822. E-rnail: licitacao@egpa.pa.gov.br
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prestação do aquisição do objeto desta contratação, sob pena de caracterizar infração a este
instrumento.
9.12. Designar 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.
9.13. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer inegularidade observada na prestação do
objeto.
9.14. 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 esclarecimentos que lhes forem solicitados, e atendendo as reclamações
formuladas.
9.15. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE na execução do Contrato.
9.16. 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 tazão da execução do Contrato.
9.17. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos
causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, à CONTRATANTE.
9.18. 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.
9.19. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo oLÌ em parte, o objeto da presente
Licitação, responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo vedada a
subcontratação ou transferência de responsabilidade;
9.20. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;
9.21. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender
prontamente as reclamações;
9.22. Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos serviços
por ela realizados, a menos que seja expressamente autorizado por escrito, pela EGPA.
9.23. Responsabilizar-se com transportes, deslocamento e entrega dos objetos;
9.24. A CONTRATADA sujeita-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de 1l de setembro de 1990.

10. oBRrcAÇÕns no CONTRATANTE:
10.1. Exercer a ampla fiscalização sobre a execução da aquisição, ficando a
CONTRATADA
obrigada a facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
10.1.1. Designar formalmente servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da
execução contratual;
10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas Notas
Fiscais/Faturas a efetiva prestação da aquisição do objeto do Contrato, por meio de
representante legalmente designado.
10.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do
prazo estabelecido no Contrato;
10.4. Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários da
CONTRATADA
possam desempenhar normalmente o fornecimento ora licitado.
10.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

Av. José Malcher, 900, Bairro de Nazaré, Belem/PA, CEP: 66.055-260
Fone/Fax: 3214-6822. E-rnail: licitacao@egpa.pa.gov br
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10.6. 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.
10.7. Zelar pela boa qualidade da aquisição do objeto, receber, apurar e solucionar queixas

e reclamações dos usuários.
10.8. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do

objeto.
10.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas

de natureza grave.
10.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

11. DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
11.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente

designado pela CONTRATANTE, mediante portaria específica, observando o que prevê os $
7o e2" do art. 67 daLei Federal n" 8.666193.

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 aquisição,

objeto deste contrato, nem a exime de manter fiscalização própria;

Av. Jose Malcher, 900, Bairro de Nazare, Belém/PA, CEP: 66.055-260

Fone/Fax: 321 4-6822. E-rnatl: ltcitacao@egpa.pa.gov.br
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Elemento de Despesa:.449052 / 339030
Contratado: V. B. ARAUJO MONTEIRO COMERCIO - ME.
CNPJ: 17.431.3O2/O001- t7
Endereço: Trav. A no 18 - Conj. Cohab - Gleba II - Marambaia - Belém
- Pará - CEP. 66623-270 Fone: (91) 3238-0845 E-mail. vital brasil@hot-
mail.com.
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO I4ACIEL - Diretora GeraI/EGPA
CONTRATO NO O42l2O2I - EGPA
Exercício: 2021
Classificação do oljeto: Outros
Objeto: AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
Valor: R$ 2.639,00 (DOIS l4ll SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)
Data da assinaturai Oll07/202I
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de OI/071202I à OU0712022.
Cotação Eletrônica N'04/2021 - EGPA
Orçamento:
Funcional Programática : 04.122.1297 .8338
Fonte de Recursos: 0101000000
Elemento de Despesa: 449052 / 339030
Contratado: TC COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP.

CNPJ : 07.679.989/0001-50
Endereço: Trav. Angustura 2813 - Marco CEP: 66.093-040 / Belém - PA,
FONE (91) 3366-5107/5108 e E-mail: vendas@tccopiadoras.com.br.
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL - Diretora Geral/EGPA
CONTRATO NO O43l2021 - EGPA
Exercício: 2021
Classificação do qbjeto: Outros
Objeto: AQUISIçÃO DE^SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,
VaioT: R$ J.:E:,OO (TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)
Data da assinatura: 0l/ 07 /2021
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de oL/07/202I à oL/07/2022.
cotação Eletrônica No 0412021 - EGPA
Orçamento:
Funcional Programática : 04.L22.1297.A338
Fonte de Recursos: 0101000000
Elemento de Despesa: 449052 / 339030
Contratado: P. R. B. QUINTO MATOS.
CNPJ: 31.405.857/0001-15
Endereço: Trav. Lomas Valentinas, 450 F. altos, Pedreira CEP: 66080-321
Belém - PA. Fone: 3038-92261 98291-6600/ 98291-6566 e E-mail: subli-
me20lBpa@gmail.com.
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL - Diretora Geral/EGPA

Protocoloi 67552í)

DIÁRIA

Extrato de Portaria no 142/2íJ21 de 02 de Julho de 2021.
Processo: 2O2I/7 15377
Fundamentação legal: Lei. 5.8I0/94 - RJU, art. 145
objetivo: Cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPA.
Servidor: EVANÌLZA DA CRUZ N4ARINHO MACIEL, matrícula no 5650267/2
I CPF: 178,r20,202-82,6 e % (seis e meia) diárias.
Período 11/07 a 17107/2021.

Origem: Belém
Destino: Dom Eliseu, Mãe do Rio, Aurom do Pará, Paragominas e Concórdia do Pará.

Protocolo: 675673

PORTARIA

PORTARIA NO L,227 DE 02 DE JULHO DE 2021,
o DIRETOR DE ADÍ'4INISTRAÇÃO, em exercício, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pela Portaria no 593 de 19/03/2019 (publicada no
D.O.E. no 33.832 de 2I/03/2019),
RESOLVE:
Art, 10 - DESIGNAR os servidores Augusto Jorge Calice Auad, Gerente Fa-
zendário, Matrícula n" 0594975/7, e DeusdeditTeixeira Lima, Coordenador
Fazendário, Matrícula no 5949917/I, ambos lotados na Célula de Gestão
de Apoio LogístÌco - CGAL, para atuarem, respectivamente, como fiscal
titular e fiscal substituto, junto ao Contrato no 036/2027/SEFA, firmado
entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a empresa MAPFRE

SEGUROS GERAIS S/4, referente à Prestação de serviços de cobertura
securitária para as lanchas de fiscalização desta Secretaria de Estado da
Fazenda, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, no 110, Reduto,
Belém-PA.
Art,2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANIDIO MOUTÏNHO
Diretor de Administração - SEFA/PA, em exercício.

Protocolo: 675827
PORTARIA NO 1338 DE 02 DE JULHO DE 2021.
A DIRETORA DE ADN4INISTRAÇÃO, em exercício, no uso das atribuições
que lhes são conferidâs pela Portaria SEFA n0 639 de Io/|U2O2O,
RESOLVE:
Art. 10 - DESIGNAR as servidoras Ana Márcia Mendes Braga -matrícu-

la: : 0522588401, função: Assistente Adminìstrativo e Irenice Alves Mar-

tins Ferreira - matrícula: 02005697/2, função: Assistente Administrativo
ambas lotados na CERAT - Marabá, para atuarem, respectivamente, como
fiscal titular e fiscal substituto, junto ao Contrato firmado entre a SECRE-
TARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA C A IOCAdOTA JAC]ON]TA SILVA FEI.
TOSA DE SOUZA, referente ao 8o Termo Aditivo ao Contrato no O2L/2OI3/
SEFA tendo como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato
pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 de lulho de 2027 e

término em 30 de junho de 2022.
ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO AZEVEDO
Diretora de Administração, em exercício

Protocolo: 675262
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA NO 487 DE 30 DE JUNHO DE 2O2T
REVOGAR, os efeitos da Portaria no 583 de 19/03/2Ot9, publicada no
Diário Oficial do Estado no 33.832 de 2U03/2OL9, que removeu de ofício
o servidor JAQUES LOPES DA CUNHA, Id Func no 5128552/I, Fiscal de
Receitas Estaduais, da CECOMT da Serra do Cachimbo para a CECOMI'
para execução de atividade considerada de especial relevância para a

Administração Tributária pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do I 1o,

inciso V do art. 31 da Resolução CoNSAT no 002, de 19 de março de20L4.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 488 DE 30 DE JUNHO DE 2021
CONCEDER ao servidor I4ANOEL DE JESUS COSTA LIMA. Fiscal de Receitas
Estaduais, Id Func no 467521t, lotado na CERAT de Capanema, 30 (trinta)
dias de Licença Prêmio, no período de L4/O7/2O2L a 72/08/202I, corres-
pond€ntes ao triênio de 18/11/7009 a 77/7U2O72.
RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 491 DE 01 DE JULHO DE 2O2T
I - REVOGAR, a concessão de Gratificação de Tempo lntegral, no percen-
tual de 600lo (sessenta por cento), à servidora MARIA RIZETH DA COSTA
SANTOS, Assistente Administrativo, Id Func no 5978L3/2, lotada na CERAT

de Abaetetuba.
il - CONCEDER, a Gratificação de Tempo lntegral, no percentual de 600lo (ses-

senta por cento), ao servidor AFONSO CARDOSO DE CASTRO JUNIOR, Assisten-
te Administrativo, Id Func no 20O6642/2, lotado na CERAT de Abaetetuba.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 492 DE 01 DE JULHO DÊ,2O2T
CONCEDER, à servidora MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM, Id Func
no 32485421L, Assistente Administrativo, lotada na Célula de Análise e

Acompanhamento dos Incentivos e Benefícios Fiscais/DTR, a Gratificação
de Tempo Integral. no percentual de 60olo (sessenta por cento), a contar
de 15/06/2027.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 495 DE 01 DE JULHO DE 2021
CONCEDER ao servidor OSVALDO NICOLAU MONTEIRO CORREA, Assis-
tente Administrativo, Id Func no 3249522/7, ìotado na CERAT de Bre-
ves, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período de I3/07/2O2I a

10/09/202I, correspondentes ao triênio de I2/O7/2000 a 7I/O3/2O03'
RÉNÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 494 DE 01 DE JULHO DE 2O2I
CONCEDER ao servidor EDILSON FERREIRA BARBOSA, Assistente Adminis-
trativo, Id Func no 469/L, lotado na Célula de Gestão de Pessoas/DAD, 30
(trinta) dias de Licença Prêmio, no período de l9lo7/2027 a 17/08/202L,
correspondentes ao triênio de oLlO9/2oIo a 3t/08/20t3.
RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 493 DE 01 DE JULHO DE 2021
CONCEDER ao servidor MAURICIO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO,
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Id Func no 5570026/t, lotado nâ CEE-

AT de Grandes Contribuintes, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período
de t9/07/2O2I a t7/O8/202I, correspondentes ao triênio de 26/17/1999
a 25/tr/20o2.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚN]OR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 496 DE 01 DE JULHO DE 2021
CONCEDER ao servidor ANTONÏO NICACÏO GOUVEA, Assistente Admi-
nistrativo, Id Func no 3244067/7, lotado na Célula de Gestão de Pesso-
aslDAD,30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 03/07/2021
a ol/oa/202I, correspondentes ao triênio de OI/O8/2013 a 37/07/2016'
RENÉ DE OLIúEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda
PORTARIA NO 497 DE 01 DE JULHO DE 2021
REMOVER, de ofício, o servidor ROMULO RODRIGUES MOTA, Auditor Fiscal
de Receitas Estaduais, ïd Func no 59L47aL/I, da CECOMT de Araguaia
para.a CERAT de Altamira.
RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo: 675745

CONTRATO

CONTRATO: íJ36 / 2O2l / sEF A,
Modalidade: Pregão Eletrônico no 009/2021lSEFA
Ma n ifestação J u ríd ica : 272/ 2O2I / CONJUR/SEFA
objeto: Prestação de serviços de cobertura securitária para as lanchas de
fiscalização desta Secretaria de Estado da Fazenda.

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA




