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CONTRATO N'.050t2021
pnncÃo BLETRoNTco N". 0061202r - EGpA
PROCBSSO N". 202utL87 tI

coNTRAT,t çÃo DE EMPRBSA
BSPECTALTZ^DA NOS SERVIçOS DB
nnvrsÃo, NoRMATIZaçÃo,
DTAGRAMIçÃo E EDIToRAçÃo nn
runlrclçÃo EM FoRMATo B-
BOOK, QUB ENTRB SI CELEBRAM,
DE UM LADO, BSCOLA DB
GOVERNANÇA PUBLTCA DO
BSTADo no plRÁ - BGPA, E, DE
OUTRO, A EMPRBSA TIKINET
norçÃo LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, a BSCOLA DB GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO
DO PARA - 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 CRUZ MARINHO MACIEL, brasileira, portadora do
CPF n". 178.120.202-82 e da Cédula de Identidade no. 1477744 SSP/PA, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Paulo, sito à Rua Santanésia, 528,
lo. And, Cj. 1 l, São Paulo-SP,05580-050, Fone: (11)2361-1808 I (11)2361-1809 (Fax)
e E-mail: carlos@tikinet.com.br, inscrita sob o CNPJ n".15.267,09710001-70, neste ato
representado por CARLOS EDUARDO CHIBA, portador da Cédula de Identidade no.

25.588.076-5 e do CPF no. 251.706.448-25, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato de execução de serviço, decorrente de
procedimento licitatório promovido na modalidade Pregão Eletrônico 006120210 com
an'ìparo na Lei n'.8.666193 e alterações posteriores, e em conformidade com a autorizaçáo
contida no Processo n".20211118711, submetendo-se as partes às disposições do referido
Diplorna Legal e alterações posteriores, que se regerá mediante as cláusula e condições
seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do objeto
I, CONTRATAÇÃO DE BMPRESA ESPECIALIZADA NOS SBRVIÇOS DE
REVISÃO, NORMATIZAÇÃO, DIAGRAMAçÃO E EDITORAçÃO DE
PUBLICAÇÃO EM FORMATO B-BOOK, conforme especificações, quantitativos e
condições estabelecidas no Anexo I, que constitui parte integrante e indissolúvel do
Ediral.
l.l. O presente contrato vincula-se às regras dispostas no Edital do Preção Eletrônico no

00612021 e seus anexos, bem como aos termos da proposta vencedora, que passam a
integrar o presente termo, sob a forma de anexo, como se nele transcritos estivessem.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Preço
2.1. O valor total do presente coÍìtrato é de R$15.360,00 (Quinze mil, trezentos e sessenta
reais), estando nele incluídos todos os impostos, e demais encargos incidentes,
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considerando o preço abaixo informado, o qual foi cotado na Proposta de preços da
CONTRATADA.

IÏEM
QTDÊ UNIDADE

UI
MËDIDA

oescnrçÃo rsrrcrrrcnçÃo VR UNIT VR ïC}ïAL

L

1 5erviço

RE\IISÂO:
Serviços de r*visão granratical e or-tográfìcâ:,,1 Côlóquio de

õovernança Ptiblica do Estado do Parà,,, cerca de 140 (cenlo è
quarenta) páginas.

ìt1.680,O0 Rs1.680,00

1 Serviço

DIAGRAAIAÇÀO:
3ontratação de sewiço de diagranração, projeto grâfìco. com
rbtenção do |SBN1|SSN, coníecção tio e-book: ,,t Cotóquio de

Sovernarrça Pr'rblica tlo Estar.ln cJo pará,,, FÕrrnatü fechario: 25 on
alÌurâ x 21 cm largura; NúnrerÔ de páginas: cerca d* 1.50 (cetrto È

:inque tlta ).

ìt2.400,00 Rs2.400

2

1

1

Servìço

RE\IISÁOI
!ewiços de r*visão grantatira|, ortográfica e de normalização ABNT
Co livro: "ll Colór1uìo de Gorrertrarrça públíca do tstàdo dil pará -
nìportâncìâ das Práticas de lnovação no Serviço püblíco,,, c*rca <J*

140 {cento e quarenta} págínas.

ì$r.680,00 R51.680,00

Serviçô

DrAGR.r,rÍÁÇÂo:
:ôntratação de serviço de diagranração, pro.ieto 6râíico, com
rbtençâo do lSBN/ISfN. confecção do e-book: ,.fi CÕlóquìo ds
Sovernünça Pública do gstôdo do Pârâ - tnrportância das práticas

Je lnovação no Serviço Priblico", FoÍmãto Íechatlo: 25 cm alttrra x

11 cm largura; Número cle páginas: cerca rie 150 {cento e

:inquenta).

Rt2.4A0,OO Rs?.400,00

1 Se rviço

REVISÃO:
ieruiços cle revisào grânìatical, onográÍica è dÈ nÕrmàlizüção ABNT

lo livro: "lll Coloquio de Governança püblica do E.5raclÕ dô pôíá *
)erspectivãs aìuais e futl^lrès da Governança pública em tenrpos de
:OVl019', cerca de 140 {Cento e Quarenta) págìnas.

Rs 1.680,O0 Rs 168O,0O

1 5e rviço

DIAGRÂ"ÀIÀÇAOr
lontrataçãÒ de serviço de diagrarnação, projeto grâfico, ccrm

:lrtenção do lSBN/ISSN, confecção do e-book: ,,ilt Colóquio de
Sovernançâ Pública clo [stado do Pará - perspectivas atuàis e

'uturâs da Governançâ Pública em tempos de COV|Olg'., tormato
'echado:25 cm ôltura x 21 cnr largura; Nrimero cle páginas: cerca
Je 150 (cento e cìnquenta).

Rs2.400,00 R52.4ü0,ú0

4

1 Seruiço

R[\'rsÀo:
ìewiços de revisão gpanraticôI, ÕrtÕgráiìcâ e de nonnalìzação ABNï
Jo plaôejamento Estratégicu lnstitucional {PEl} da ËGpA ano 2O20 "

1028, cerca de 100 (Cem) pâginas.

4s 1.200.00 Rs 1.200,0t1

7 5èrviço

DTAGRAT\Í.4,ÇÃO:
Contrataçâo de serviço de diagratnação. proíeto gráfìco, com

ôbtençãÕ do lSSN/ISSN, confecçâo do e-book: do planejanrento

Estratégico lnstitucíonal (P€l) da EGPA ano 2020 - 2028, Formato
fechado:25 cnr altura x 21 cnr largura; Número de pá6inas: cerca
Ce 110 (cento e dez).

ìs1.A20,00 R$ 1.920,00

VALOR IOTAL DE PROPOSTA: R$15.360,00 (euinze mil, trèzerìtos e sess*nta reair)
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2.2. Já estão incluídos no preço total todos os tributos e demais encargos indispensáveis
ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA TBRCEIRA - Da Forma de Pagamento.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conferência definitiva dos itens

eÍìtregues, mediante protocolização da Nota Fiscal/Recibo, devidamente atestado pelo

responsável designado pela CONTRATANTE;
3.l.l.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 bancâria, número da conta corrente e agência com a qual opera, e

discriminando em seu bojo as especificações do produto entregue paraa ECPA.
3.2. O responsável pelo recebimento daNota Fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

conferirá se a descrição contida no documerlto corresponde às especificações solicitadas,
para aceitá-la ou rejeitá-la.
3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efètuado 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 subitem 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 ficará sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
cornprovação da regularizaçáo 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 inadirnplência, a qual poderá ser compensada com o (s) pagamento (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 produto 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 inadirnplência, a qual poderá ser compensada com o (s) pagamento (s) pendente (s),
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.6. O pagamento frçarâ 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 decorrente 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
aplicáve1;
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3' l 0 A CONTRATANTE fará o (s) pagamento (s) referido (s) nos itens anteriores desta
cláusula através de depósito em nome da CONTRATADA, na conta corrente noll1716-
5, da Agência 2801-0 do Banco do Brasil.

CIÁSUSULA eUARTA - Do Reajustamento
4.1. Não haverá reajuste ou repactuações.

crÁusul-A eUINTA - Da vigência:
5.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação terá vigência de 06
(seis) meses, a partir da assinatura do contrato, e conforme o arr. 61, $ único da Lei
Federal 8.666193.

CLÁUSULA SBXTA - Das Obrigações da Contratada:
6.1. Executar o serviço, objeto do contrato, rigorosamente dentro das normas técnicas e
exigências estabelecidas pela legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pelo
seu fiel cumprimento;
6.2, Fornecer os produtos 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 até 30 (trinta) dias;
6.3' Credenciar preposto para representá-la, permanentemente, junto à Contratante,
com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execuçáo do Contrato;
6.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualidcação exigidas pela
CONTRATANTE;
6'5. 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
$ I " do art. 65 da Lei Federal n".t.666193;
6.6. Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando em ocorrêúia da
espécie forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho do fornecimento
destinados ao cumprimento do objeto deste contrato, ou em conexão corr estes, ainda qge
verificado o acidente em dependência do CONTRATANTB;
6.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de rnultas, 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 caráter
urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
6.9. Não utilizar, sem prévia e expressa autorização, o nome da cQNTRATANTB
ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação
empresarial, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc.;
6.10. Eximir a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer
reivindicações, queixas, representações e ações judiciais de qr"ralquer naÍureza,lnclusive
reclamações de empregados e/ou fornecedores, envolvidos direta ou indiretamente na
execução dos serviços;
6.1 l. Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Termo de Referência.
6.12' Comunicar no prazo máximo de l0 (dez) dias, qualquer rnodificação no seu
Contrato social ou estatuto, conforme o caso, que de alguma forrna impacte, prejudique
ou altere a prestação do serviço, objeto desta contratação, sob pena de caracterizar
infração a este instrumento.
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6.13. Designar e nìanter aÍualizadajunto 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.
6.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na

prestação do objeto.
6.15. 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.
6.16. Providenciar a imediata correção 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 razáo da execução do Contrato.

6.18. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou

prejr"rízos 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 outrern, a qualquer título, no todo ou em pafte, o objeto da

presente Licitação, responsabilizando-se integralmente por toda a execução do mesmo

sendo vedada a subcontratação ou transferência de responsabilidade;
6.21. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da

EGPA;
6.22. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTB e

atender prontamente as reclamações;
6.23. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da

execução do serviço, 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 CONTRATANTE;
6.24. Não divulgar, nenì fornecer a terceiros, dados e informações referentes a execução
do serviço, a menos que seja expressamente autorizado por escrito, pelo Diretor Geral da

EGPA.
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 l l de setembro del990.

CLAUSULA SBTIMA - Obrigações do Contratante:
7 .1 . Exercer a ampla fiscalização sobre a execução do serviço, ficando a

CONTIìATADA.
obrigada a facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
7 .1.1. Designar formalmente servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da
execução contratual;
1.1.2. Açompanhar 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.
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7 '2' Efetuar os pagamentos d:vidos à CONTRATADA pelo fornecimento, dentro do
prazo estabelecido na cláusula Décima da minuta do contrato;
7 '3 ' Proporcionar as condições necessárias, a fim de que os funcionários daCONTRATADA 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 compieensão das condições contratuais,
colaborando no seu estudo e interpretação, sempre qúe solicitado pela *Lr.u.
7 '6'Zelat pela boa qualidade do serviço, recebèr, apurar e solucionar queixas e

reclamações dos usuários.
7 '7 ' Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do
objeto.
7 '8. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas,
consideradas de natureza grave.
7 '9' Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

cLÁusuLA OITAVA - Do crédito pero quar correrá a despesa
8'1 As despesas decorrentes da execução ão presente Contrato correrão à conta da
segu inte C lassifi cação :

Funcional Program átic a: 04.1 22.1 297 .8339
Fonte de Recursos: 0101000000
Elemento de Despesa : 339039

CLÁUSULA NONA - Da Legistação Aplicávet
9.1 A execução do presente Contrato regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos
preceitos de Direito Público, aplilando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, dalei no. g.666193
e alterações posteriores, combinado com inciso XII, do Artigõ 55, do mesmo diploma
legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSAbiIidAdC CONtTAtUAI
l1'l Fica estabelecido que a resronsabilidade imediata pela direção e coordenação dos
trabalhos será exercida por meio de empregados do quadro p"r*un"nt. da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCiSãO
l2'l Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no. g.666193, ou
por ato unilateral e escrito da Administração nos incisos I a XII e XVII do art. 7g da Lei
Federal 8.666/93
12-2, A rescisão contratual que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IY, ambos da Lei federar n g.666193

\:a tL t 4,, !:a....:iit:.,:i!: 1 i:i. :ti.t r
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12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão adrninistrativa, conforme previsto no art. 77 daLei n'.8'666193.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA _ DAS PCNAIidAdES CAbíVCiS

l3.l 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 uma ou mais das seguintes penalidades:

a) advertência;
a.1) Em caso de haver 02 (duas) reincidências de advertência, será aplicada multa de 10o/o

(dez por cento) sobre o valor do contrato;
a.l.l) A cada advertência adiçional a estabelecida no subitem a.l, será aplicada a multa

de 10%o (dez por cento) sobre o valor do contrato;
b) multa de 3o/o (três por cento) ao dia sobre o valor do contrato e de l0o/o (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;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

EGPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) 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 forluito 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 10o/o 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 rnultas 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." 8.666193 e suas alterações
posteri ores, demais regu lamentos e normas adrn in istrativas federais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Da Publicação
l5.l O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do
Estado, dentro de dez (10) dias de sua assinatura, correndo as despesas a expensas do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Término das Obrigações
l6.l As obrigações aqui contratadas se exaureffr, relativamente ao CONTRATANTE,
pelo pagamento dos serviços executados contratados e, relativamente à
CONTRATADA, pela entrega dos mesmos.
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cr,Áusur,A DECIMA SETIMA _ Do Foro
17'1 Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questõesjurídicas porventura suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem sersolucionadas por consenso.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento ern 2 (duas) vias deigual teor e forma, para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Belém, L? a" (flübEo de 2021.

EVANILZA DA CRUZ MAC 9víarinfro
DIRETORA GERAL _ EGPA

CONTRATANTE
rìÍretora Geral

ECPA

CARLOS EDUA nado de forma d igital por
CAR

CHIBA:2 5170644825 CH IBA:25 1 70644825
Dados: 2021 .1 0.28 1 4:55:41 -03'00,

CARLOS EDUARDO CHIBA
TIKINET EDIÇÃO LTDA _ EPP

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF:

2

CPF:
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ANEXO I
TERMo nn nnnnnÊNcrA

Processo n'. 202llll87 Ll
Modalidade: Pregão Eletrônico n". 00612021

1. OBJBTO:
1.1 Contratação de empresa especializada nos serviços de REVISÃO,
NORMATIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E EDITORAçÃO DE PUBLICAÇÃO EM
FORMATO E-BOOK conforme condições, especificações e exigências estabelecidas,
neste Termo de Referência, que constitui parte integrante e indissolúvel do Edital.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1 Os serviços contratados atenderão as demandas do Centro de Estudos, Pesquisas e

Projetos Estratégicos em Governança Pública - CEPPE, criadas a partir da realizaçáo
anual do Colóquio de Governança Pública promovido pela Diretoria do Instituto de

Formação Profissional e Superior da Escola de Governança Pública do Estado do Pará
(EGPA), assim corno estudos desenvolvidos pelo CEPPE de modo a contribuir para a
divulgação da produção acadêmica, através da confecção de material didático, objetivando
atender e contribuir para a construção do diálogo entre EGPA e o seu público alvo,
formado pelos servidores públicos.
2,2 Permitir a divulgação de resultados obtidos nos Colóquios de Governança Pública
realizados nos últimos três anos pela EGPA, de forma tornar esse evento sustentável nos
próxirnos anos e demandado pelos servidores públicos e a sociedade em geral. Além de
ser necessária, como uma das ações requeridas para elaboração de uma proposta de curso
de mestrado profissional mantido pela EGPA.
2.3 A Escola de Governança Pública do Estado do Pará não possui em sua infraestrutura
pessoal ou equipamentos necessários para a realizaçáo de tais serviços.

3. DOS SERVIçOS

LOTB UNICO
ITBM DESCRIçAO QNT

I

REVISAO:
Serviços de revisão gramatical e ortográfica: "I Colóquio de
Governança Pública do Estado do Pará", cerca de 140 (cento
e quarenta) páginas.

I

DIAGRAMAÇÃO:
Contratação de serviço de diagramação, projeto gráfico, com
obtenção do ISBN/ISSN, confecção do e-book: "I Colóquio
de Governança Pública do Estado do Parâ", Formato
fechado: 25 cm altura x 2l cm largura; Número de páginas:
cerca de 150 (cento e cinquenta).

I

2

REVISAO:
Serviços de revisão gramatical, ortográfìca e de normalizaçáo
ABNT do livro: "II Colóquio de Governança Pública do
Estado do Pará - Importância das Práticas de Inovação no
Serviço Público", cerca de 140 (cento e quarenta) páginas.

l
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3.1 Os serviços foram descritos colrì as especificações necessárias para garantir a
qualidade da conÍratação. Devem-se levar em consideração as normas técnicas
eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, quanto aos requisitos mír-imos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos
termos da Lei no 4.150,1962.
3.2 Todas as medidas e especificações são aproximadas, admitindo-se variações em níveis
aceitáveis, para mais ou para menos, desde que não interfiram no padrão de qualidade e
desempenho do objeto solicitado.

4. DA BXECUçÃO DOS SERVrÇOS:
4.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo.
4.1.1. DA REVISÃO.
4'l.l.l Após a emissão da ordem de serviço, onde será entregue a CONTRATADA os
arquivos digitais contendo os conteúdos necessários à execução das atividades, os prazos
para entrega definitiva será da seguinte ordem:
a) 30 (vinte) dias corridos para a cONTRATADA entregar a primeira prova;

Contratação de serviço de diagramação, projeto gráfico, com
obtenção do ISBN/ISSN, confecção do e-book: ,,II Colóquio
de Governança Fública do Estado do pará - Importância das
Práticas de Inovação no Serviço Público", Formato fechado:
25 cm altura x 2l cm largura; Número de páginas: cerca de
I 50 (cento e cinquenta).

DIAGRAMAÇÃO:

Serviços de revisão gramatical, ortográfica e de normalização
ABNT do livro: "lll Colóquio de Governança pirblica do
Estado do Pará - Perspectivas atuais e futuras da Governança
Pública em tempos de COVID|9", cerca de 140 (Cento e

arenta

RBVIS o

3

Contratação de serviço de diagramação, projeto gráfico, com
obtenção do ISBÌ.1/ISSN, confecção do e-book: ,,III Colóquio
de Governança Pública do Estado do pará - perspectivas
atuais e futuras da Governança pública em tempos de
COVIDl9", Formato fechado: 25 cm altura x 21 cm largura;

inas: cerca de I 50 (cento e c uenta).

DIAGRAMAÇÃO:

Número de

Serviços de revisão gramatical, ortográfica e de normalização
ABNT do Plane-amento Estratégico Institucional (pEI) da

o

EGPA ano2020 -2028 cerca de I 00 Cem lnas

4
Contratação de serviço de diagramação, projeto gráfico, com
obtenção do ISBN/ISSN, confecção do e-book: do
Planejamento Es:ratégico Institucional (pEI) da EGpA ano
2020 - 2028, Fonnato fechado:25 cm altura x 2l cm largura;
Número de páginas: cerca de 1 10 (cento e

DIAGRAMA o

dez).
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b) l0 (dez) dias corridos para a CONTRATANTE revisar e solicitar as correções
necessárias;

c) I 0 (dez) dias corridos para a CONTRATADA realizar as eventuais emendas e entregar
a segunda prova;
d) 10 (dez) dias corridos para a CONTRATANTE revisar e solicitar as correções
necessárias;
e) l0 (dez) dias corridos para a CONTRATADA entregar o trabalho concluído.
4.1.1.2 A revisão ortográfica e gramatical será realizada conforme acordo estabelecido no

tratado ortográfico internacional da língua portuguesa.
4.1.1.3 O serviço deverá ser realizado por um profìssional que possua diploma
devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em Letras
ou Jornalismo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da

Educação (MEC), além de registro de Conselho de Classe se a lei assim exigir.
4.1.1.4 O profissional que realizarâ a execução do serviço deverá ter experiência mínima
de um ano em revisão de textos, corn conhecimento técnico em domínio das normas
linguísticos grarnaticais vigentes, a fim de realizar alterações textuais necessárias, tendo
em vista a correção linguística, a coerência e a clareza do texto.
4.1.1.5 O serviço de revisão cornpreende, além da revisão gramatical, a conferência da
exatidão das informações (fatos, datas, dados, números, nomes de pessoas, etc.), das

citações de qualquer tipo e a compatibilizaçáo de informações do texto com os dados de
ilustrações, dispositivos legais e fontes diversas.
4,1,1.6 A revisão deverá ser assinada pelos profissionais responsáveis pela realização do
trabalho descrito.
4.1.1.7 O produto final resultante da prestação deste serviço, deverá ser entregue em uma
versão ern formato digital editável para o processo de diagramação.
4.t.2DA DTAGRAMAçÃO.
4.1.2.1Após a emissão da ordem de serviço, onde será entregue a contratada os arquivos
digitais contendo os conteúdos necessários à execução das atividades, os prazos para
entrega definitiva será da seguinte ordem:
a) 20 (vinte) dias corridos para a Contratada entregar a primeira prova;
b) 5 (cinco) dias corridos para a Contratante revisar e solicitar as correções necessárias;
c) 5 (cinco) dias corridos para a Contratada realizar as eventuais emendas e entregar a

segunda prova;
d) 5 (cinco) dias corridos para a Contratante revisar e solicitar as correções necessárias;
e) 5 (cinco) dias corridos para a Contratada entregar o trabalho concluído.
4.1.2.2 O serviço de Diagrarnação deverá ser realizado por um profissional que possua
certificado devidarnente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desejável curso de
qualificação profissional em alguma das áreas relacionadas a Design Gráfico, Publicidade
e Propaganda, Aftes Visuais, Editoração Eletrônica, Desenho Industrial ou áreas conexas,
fornecidas por instituições de ensino ou escolas especializadas na área.
4.1.2.3 O profissional que realizarâ a execução do serviço deverá ter experiência mínima
de três arÌos em serviços de diagramação, com conhecimento técnico em domínio na
uï"ilização de softwares relacionados e no fechamento de arquivos para impressão.
4.1 .2.4 Planejar e elaborar projetos gráficos e arte-final para as publicações, elaborar ficha
catalográfica e código de barras conforme normas da ABNT e obter o ISBN ou ISSN,
(registro na biblioteca nacional), ou solicitar a ficha catalográfica à Biblioteca da EGpA.
4.1 .2.5 Normalizar as referências bibliográfìcas e as citações de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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4.1.2.6 Criar e administrar logotipos, símbolos gráficos e identidade visual para os
conteúdos desenvolvidos pelo CEppE.
4.1.2.7 Desenvolver a junção entre texto, ilustrações vetoriais e imagens, adequando
esteticamente e tecnicamente o documento, de forma que possa g"ru, o liu.o no formato
de e-book.
4.1.2.8 Disponibilização de arq;ivo aberto gerado no programa original de editoração
eletrônica, contendo fontes e imagens (quadros, gráfi"òr, tabelai, ilustrações etc.)
utilizadas, em alta resolução.
4.1.2.9 O ISBN/ISSN para registrar as obras a serem impressas poderá, a critério do
coordenador ou responsável pelo acompanhamento dos serviços de diagramação de cada
livro, ser obtido junto a Biblioteca da EGpA.
4'1.2.10 O produto final resultante da prestação deste serviço, deverá ser entregue em
versão em formato digital (e-bock), para ser publicado no site da EGpA.
4.2 A execução dos serviços será iniciada após a celebração do tenno de contrato ou
emissão do instrumento equivalente na forma que segue.
4.3 A unidade requisitante, por intermédio do fiscal do Contrato, encaminhará as ordens
de serviços, autorizando a execução dos trabalhos, acompanhadas dos arquivos digitais
contendo os conteúdos necessários à execução das atividades.
4.4 A contratada e a contratante executarão os serviços observando os prazos descritos no
item 4 deste Termo de Referência.
4.5 A Contratada do serviço de Revisão deverá entregar à Contratante, o resultado final da
prestação deste serviço em um Disco compacto - CD, para cada obra solicitada, e um
documento de entrega assinado pelos executores do serviço.
4.6 A Contratada do serviço de Diagramação, deverá disponibilizar à Contratante um
Disco compacto - CD para cada obra solicitada, contendo o arquivo aberto gerado no
programa original de editoração eletrônica, fontes e imagens (quadros, gráficoi, tabelas,
ilustrações etc.) utilizadas, em alta resolução, bem como o resultado final da prestação
deste serviço, com e sem marcas de cofte, para publicação no site da EGPA.
4.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
4.8 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado
e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.9 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
4.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA VIGÊNCIA
5.1 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação terá vigência de 6
(seis) meses, a partir da assinatura do contrato, e conforme o aft. 6l , ô único da Lei Federal
8.666t93.

6. OBRTGAçÕES na CONTRATANTE.
6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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6.2 Exercer o acompanhamento e afiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,

bem corno o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os

apontarnentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
6.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
6.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
6.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.

7. OBRIGAçÕES n,q. CONTRATADA.
7 .1 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
7.2 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
7.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabi I idade à Contratante.
7.4 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos servigos.
7.5 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assurnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7 .6 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.
7.7 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do $ l'do art. 57 daLei n'8.666193.

8. DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
8.1 O acornpanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da confonnidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Artigos . 67 e 73
da Lei rro 8.666, de 1993, e do art. 6o do Decreto no 2.27l, de 1997 .

8.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
8.3 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada jLrntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quarrtidades e especificações técnicas.
8.4 O fiscal da contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos $$ 1o e 2o do art. 67 daLei no 8.666, de 1993.
8'5 A fiscalizaçáo de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
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qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei no g.666.
de 1993.
8.6 Adequação dos atendimentos aos chamados da ECPA, ern especial, quanto os prazos
estipulados neste Termo de Referência e a eficiência e eficácia dos serviços executados.

9. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
9.1 Pela naturezado serviço contratado, não haverá reajustes, repactuação ou alteração do
preço contratado.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o objeto do presente
certame, deverá o licitante vencedor realizar os seguintes procedimentos:
l0.l.l' Emissão de nota fiscal, devendo conter a discriminação detalhada de cada
item/serviço constitutivo da sol icitação.
10.2. O pagamento será efetuado pelo (a) CONTRATANTE mediante a entrega da Fatura,
em 02 (duas) vias, no local indicado pelo (a) CONTRATANTE.
10.2.1. O não encaminhamento da fatura ao órgão ou entidade contratante, por culpa
exclusiva do licitante vencedor, até os 05 (cinco) primeiros dias úteis do rnês suüseqüente
àquele em que se realizou a solicitação, impossibilitará o processamento dessa fatura,
ficando a execução financeira da mesma para o mês posterior, sem que isso implique juros,
mora ou outras sanções para os entes administrativos.
10.2'2' O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das condições de
habilitação.
10.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao (a) CONTRATANTE, acompanhada do
detalhamento do valor unitário dos itens/serviços, bem como o valor correspondente da
taxa de gerenciamento, devidamente separado do valor dos outros itens/serviços e o valor
correspondente a impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor
proposto paraa prestação do serviço.
10.4. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco
do Estado do Pará, em até 30 (rinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
por meio de ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado o nome da agência,
localidade e número da conta comente em que deverá ser efetivado o crédito;
10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que irnpeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida ao CONTRATADO pelo Gestor do Contrato e
o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
10.6. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus
adicional para o(a) CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação do serviço
pela CONTRATADA.
10.7. o(A) CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a
prestação dos serviços estiver em desacordo com as especificações constantes na ordern
de serviço.

1I. DAS PENALIDADES
1 L I . Comete infração administrativa, nos termos da Legislação pertinente,
licitante/adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua pioposta:

o
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a) Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Corneter fraude fiscal;
11.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitern anterior ficará sujeito, sern prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sanções:
I 1.3 Multa de até 3% (três por cento) do valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
I 1.4 lmpedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
I L5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimerrto;
I 1.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-â em processo
adrninistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666193;
11.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Adrninistração, observado o princípio da proporcionalidade;
I 1.8 Todas as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.9 Caso o Iicitarrte vencedor não cumpra com suas obrigações estipuladas no contrato,
é facrrltado a EGPA convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação;
ll.9.l As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem as condições previstas no
presente Edital e seus anexos e, posteriormente, recusarem-se a executar o objeto deste
edital, ficarão tarnbém sujeitas as sanções previstas neste edital e seus anexos e das demais
conrinações legais.




