GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

TERMO

DE

CONTRATO

DE

COMPRA

Nº

002/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O HOSPITAL
OPHIR LOYOLA - HOL E GOMAQ MÁQUINAS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
O HOSPITAL OPHIR LOYOLA, autarquia estadual com sede na Av. Magalhães Barata, nº 992, São Braz,
na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.109.444/0001-71, neste ato
representado pelo Diretor Geral, em exercício JOEL MONTEIRO DE JESUS, brasileiro, divorciado,
Médico, portador do CPF nº 039.523.202-34 e CRM nº 2437/PA, residente e domiciliado nesta cidade,
nomeado pelo Decreto Governamental publicado no DOE nº 34.412 de 19 de novembro de 2020, e a
Empresa GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com sede na Rodovia Governador Mário
Covas nº 4462, KM 267,47 – Planalto de Carapina – Serra/ES, CEP: 29162-702 Fone: (11) 2162-1057
(11) 99403-9838, e-mail: anderson.governo@gomaq.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 61.457.941/000577, neste ato representado pelo sócio, JOSE CARLOS DLUGOSZ MACHADO, brasileiro, casado,
engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade nº 9.163.938-4 – SSP/SP e CPF/MF nº
039.961.498-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, tendo em vista o que consta no
Processo nº 2020/178159 e em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de
2002, do Decreto Estadual nº 534/2020, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão
nº062/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 O objeto do presente Contrato é a AQUISIÇÃO de MATERIAIS UTILIZADOS PAR A
MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3 - Discriminação do objeto:
ITEM QTDE

1

50

UND

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UND

Digitalizador Scanners de documentos de alta
velocidade.
Software de captura para documentos até tamanho A4
(tipo i).
Especificações mínimas resolução de saída: 600 dpi
(mínimo) Modo de digitalização: simplex (frente) e duplex
(frente e verso) através do alimentador automático
(adf/aad); Capacidade do Alimentador (adf/aad): 50
folhas (mínimo) Velocidade Mínima: 30ppm/60ipm a 200
e 300 dpi em preto e branco conectividade: USB 2.0
(mínimo) ciclo de trabalho: 3.000 folhas / dia (mínimo)
Tamanho de Documento: permitir até tamanho a4 (210
mm x 297mm) (mínimo) Gramatura do papel: permitir
papel com gramatura entre 41 a 210g/ m² . Alimentação
de Energia: bivolt 110/220v outros: deve vir

R$
1.688,00

R$
84.400,00
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acompanhado do software OCR que grave nos formatos
odt ou doc e pdf pesquisável. garantia por defeito de
fabricação de 12 (doze) meses e garantia on site repair
de 36(trinta e seis) meses.
MARCA: FUJITSU / MOD: ScanZenEKO / PROC:
IMPORTADO
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início
na data de 04/01/2021 e encerramento em 03/01/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos
reais).
3.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3 – O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em agência e conta
corrente do Banco do Estado do Pará. Caso o prestador não possua conta no banco Banpará, será
cobrada pelo Banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado
no valor depositado para pagamento da prestação do serviço.
3.4 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
3.5 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.6 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.
3.7 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 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 o Contratante.
3.8 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
3.9 - Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.
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3.10 - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas.
3.11 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
3.12 - Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.
3.13 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
3.13.1 - Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
3.14 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
3.14.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 710.201
Fonte: 0103 / 0269
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8289
Elemento de Despesa: 4490.52
PI: 1040008289E
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1 - O contrato terá valores fixos e irreajustáveis durante toda a sua vigência.
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1 – A entrega do objeto para o Hospital Ophir Loyola observará ao seguinte:
a) Local da entrega: Divisão de Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola, sito na Avenida Magalhães Barata,
nº 992, bairro São Braz, Belém-PA. Tel: (91) 3265-6507.
b) Prazo de entrega de até 25 (vinte e cinco) dias, após o recebimento da nota de empenho;
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c) Garantia: 12 (doze) meses;
d) Entrega: Única
CLAÚSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelos servidores designados pela
CONTRATANTE, Sra. Ione Costa Quaresma, matrícula 5894500/5, e, no seu impedimento, Sr. Evailson
Chaves dos Santos, matrícula 57229944/1, ambos lotados na Assessoria de Informática, o qual deverá
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a sua fiel e correta execução, para fins de
pagamento.
7.2. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato pela CONTRATANTE não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitação e contratos
administrativos. Tal responsabilidade de estende-se aos casos de danos causados por defeito relativos à
prestação de serviços nos estritos termos do art. 14 da lei 8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do
Consumidor;
7.3. Caberá o servidor designado rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer produto que não seja
comprovadamente novo, assim considerado o de primeiro uso, bem como solicitar a substituição do
produto
quando o mesmo não atender as especificações técnicas ou estiver com defeito de fabricação, devendo o
fornecedor efetuar a substituição do material no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da comunicação
feita por servidor desta instituição.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - Das obrigações da CONTRATANTE:
I.

Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das
condições estabelecidas no contrato;

II.

Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos
mínimos constantes deste Termo de Referência;

III.

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de comissão ou gestor designado
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

IV.

Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega
dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo;

V.

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;

VI.

Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
contratada;

VII.

Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada um
dos itens que compõem o objeto deste termo.

Das obrigações da CONTRATADA:
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I.

Fornecer o objeto deste Termo, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste
instrumento;

II.

Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;

III.

Prazo para sanar os óbices, compreendendo substituições do material necessário em até 05 (cinco)
dias, contados a partir da comunicação pelo contratante;

IV.

Fornecer os produtos conforme as propostas apresentadas e especificações;

V.

Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante;

VI.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, na forma do que dispõe art. 71 da Lei nº.
8.666/1993,

não

excluindo

ou

reduzindo

essas

responsabilidades

a

fiscalização

e

o

acompanhamento do contratante;
VII.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, na forma do que dispõe art. 71 da Lei nº. 8.666/1993;

VIII.

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não eximirá a
contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as
partes;

IX.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo HOL, durante a vigência do contrato.

X.

Substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Pregão Presencial em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de materiais empregados no
prazo de 05 (cinco) dias;

XI.

Responsabilizar-se pela atividade da correta e pontual entrega dos produtos do Contrato, evento
que se estende até o momento em que o produto é posto no endereço indicado para a entrega,
após devidamente descarregado, depois de acolhido pela Divisão de Patrimônio e em condição de
conferência, dentro prazo estabelecido no edital;

XII.

Responsabilizar-se pelas providências administrativas e pelos pagamentos de frete, seguro,
eventuais autorizações para trânsito dos produtos, bem como, pelo cumprimento de toda legislação
geral e específica de transporte para o item transportado;

XIII.

Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos verificados nos produtos ou provocados
contra terceiros, até o momento em que o material esteja totalmente descarregado no local indicado
pela Divisão de Patrimônio em condições de conferência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
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9.1.5. Cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada
as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para o Contratante;
9.2.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.2.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
9.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
9.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado do Pará com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
9.2.5.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 13.2.5 também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no edital;
9.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o
Contratante pelos prejuízos causados.
9.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa moratória,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
9.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
91.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Estadual n.8.972/2020.
9.6. 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 Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
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10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
10.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
10.1.2 - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3 - Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES
11.1 - É vedado à CONTRATADA:
11.1.1 - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2 - interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
12.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Estado, no prazo previsto no §5º do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
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15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Belém, 04 de janeiro de 2021.

JOSE CARLOS DLUGOSZ
MACHADO:0399614982
4

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS DLUGOSZ
MACHADO:03996149824
Dados: 2021.01.07 09:29:14 -03'00'

__________________________________

__________________________________

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

JOEL MONTEIRO DE JESUS

JOSE CARLOS DLUGOSZ MACHADO

Diretor Geral em Exercício

Sócio

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1. ___________________________________

2. ____________________________________

Nome:

Nome:

CPF/MF

CPF/MF

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Assessoria de Contratos
Av. Magalhães Barata nº 992 - Bairro: São Braz - Belém-PA - CEP: 66.060-281, Fone/Fax: (91) 3265-6605

E-mail: contratoshol@gmail.com
8

