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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DO PORO

21.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total 
de qualquer outro que seja invocável.

Macapá-AP, 01 de Fevereiro de 2018.
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17.5. As sanções previstas nas alíneas a, e, e f do item 17.3 poderão ser aplicadas à 
empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.
17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito 
previsto na Lei n.° 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/93 e na Lei n.° 9.784/99.
17.7. A aplicação das penalidades é de competência do Gabinete do Governador, 
devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de 
Preços.
17.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 
autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.
17.9. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida 
cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual 
multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da 
Lei n.° 9.784/99.
17.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o 
caso, cobrado judicialmente.
17.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e 
observado o disposto nas condições dos itens 17.9 e 17.10, a licitante será notificada 
para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 dias, contados da notificação.
17.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.° 8.666/93 poderão ensejar, a critério 
da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ** DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei n.° 8.666/93, na Lei n.° 10.520/2002 e demais normais 
aplicáveis e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.° 8.078/1990 
-  Código de Defesa do Consumidor -  e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DA PUBLICAÇÃO

19.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5o (quinto) dia útil 
do mês seguinte a sua assinatura , conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da 
Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DOCUMENTOS INTEGRANTES

20.1. Fazem parte integrante deste TERMO DE CONTRATO, independentemente de 
transcrição, os documentos abaixo relacionados:
a) Edital de Pregão Eletrónico n.° 053/2017-CLC/PGE;
b) Proposta da adjudicatária;
c) Termo de Referência e apêndices;
d) Ata de Registro de Preços n° 069/2017-CLC/PGE.
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descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante que:
a) não mantiver a proposta;
b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de 
empenho;
c) deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar 
documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) fizer declaração falsa;
i) cometer fraude fiscal.
17.2. Para os fins da alínea “h”,reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.
17.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 e alterações, a 
contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades:
a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido 
neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente;
c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, 
no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
da alínea anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) 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;
f) 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 a Contratante pelos prejuízos 
causados;
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 
1993, as empresas e os profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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14.2. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do 
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO -  IPCA, no período compreendido 
entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela Administração e a data em 
que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância 
provocadora de tal reajuste;
14.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 2° e 3o da Lei n° 10.192/01, o 
reajuste só poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou 
superior a um ano, após decorrido doze meses da apresentação da proposta pela 
empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim couber;
14.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão 
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 
3o da Lei n° 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
14.5. No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno 
direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a um ano.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA -  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de 
Termo Aditivo, com amparo no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, vedada a modificação do 
objeto.
15.2. 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.
15.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n.° 8.666, de 1993.
15.4. 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 SEXTA -  DA RESCISÃO

16.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato 
poderá ensejar sua rescisão, nos termos dos artigos 79 e 80 da lei n.° 8.666/932, sem 
prejuízo do disposto na cláusula décima terceira.
16.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 
provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras.
16.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até 
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DAS SANÇÕES E PENALIDADES

17.1. Com fundamento no art. 7o da Lei n.° 10.520/2002 e art. 29 do Decreto Federal
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aa) A empresa contratada que optar em não realizar a vistoria indicada no Termo de 
Referência, deverá emitir Declaração informando que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -  DA MANUTENÇÃO DO EOUlUBRIO 
ECONÓMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE DE PREÇOS

13.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei Federal n° 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro inicial do contrato, os preços ajustados entre as partes poderão 
ser alterados, mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO, 
quando devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea económica extraordinária e 
extracontratual, que neste caso será formalizado por ADITAMENTO;
13.2. Para que ocorra o reequilíbrio económico-financeiro, a empresa deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e 
comprovando os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio económico e para 
que o valor disponibilizado pelo contratante, para estes gastos, esteja compatível com 
os valores de mercado;
13.3. Nos casos de variação de preços dos materiais e serviços fornecidos pela 
empresa, o instituto utilizado também será o REAJUSTAMENTO, baseado na 
variação do ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO -  IPCA, apurado e 
divulgado pelo IBGE, levando-se em consideração o período compreendido entre a 
data limite de apresentação do preço proposto pela empresa ao órgão demandante e 
a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de 
circunstância provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovação da empresa;
13.4. Os valores referentes ao serviço de manutenção, eventualmente, poderão ainda 
sofrer ACRÉSCIMOS ou SUPRESSÕES, nos seguintes casos:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio económico financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou 
ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 
termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5o, da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5o, da Lei
8.666/93.
13.5. As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual 
de 25%, somente poderão ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento 
contratual, já quando se tratar do REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO a 
alteração se efetuará no momento de sua ocorrência.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -D O  REAJUSTE DOS PREÇOS

14.1. Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 
período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial emitida 
pela empresa;
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m) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 
execução do serviço de manutenção, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
n) Desempenhar os serviços por intermédio de profissionais devidamente 
especializados e qualificados;
o) Substituir qualquer empregado que se conduza de modo inconveniente ou 
incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;
p) Comunicar ao órgão demandante ou ao servidor designado para fiscalização do 
serviço, qualquer anormalidade referente à sua execução e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários;
q) Comunicar, por escrito, ao órgão demandante ou ao servidor designado para 
fiscalização do serviço, quando verificar condições inadequadas para a execução dos 
serviços ou na iminência de fatos que possam prejudicá-los, bem como eventual 
atraso ou paralisação dos serviços, neste caso, apresentando justificativa que será 
objeto de apreciação;
r) Executar os serviços nos prazos estabelecidos neste Instrumento Contratual, os 
quais serão contados a partir da autorização da realização do serviço e substituição de 
peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado;
s) Responsabilizar-se pelo fornecimento das peças de reposição, genuínos, originais 
ou similares, após autorização escrita da contratante, praticando sempre o menor 
preço de mercado, bem como por qualquer tipo de suprimento necessário aos testes 
de equipamentos que se encontrem para manutenção em sua sede;
t) Manter, durante a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo 
de Referência;
u) Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 
escrito da contratante;
v) Informar, por escrito e de imediato, ao Órgão Gerenciador da ARP, bem como ao 
Órgão Contratante, qualquer alteração em seu endereço ou telefone, com a finalidade 
de assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução 
contratual;
w) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados quando no desempenho de suas funções, 
relacionadas com a prestação do serviço, ainda que acontecido em dependência do 
órgão demandante;
x) Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionadas aos seus funcionários, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou contingência;
y) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação do Processo de Licitação;
z) A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao órgão 
demandante, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a empresa 
renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Estado dp 
Amapá; y/ ' 9
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i) Designar servidor para recebimento e atesto da execução do serviço.

12.2. -SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DE NÃO PODER 
SUBCONTRATAR O OBJETO DO CONTRATO, AS CONSIGNADAS ABAIXO:
a) Iniciar a execução do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da Nota de Empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, 
a empresa ficará sujeita à multa contratual;
b) A empresa se obriga a prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
mediante fornecimento de peças e componentes de reposição, quando necessário, de 
acordo com os itens desta especificação, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição dos serviços e peças, quando constatados não estar em conformidade 
com as referidas especificações;
c) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;
d) Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo órgão 
contratante, relacionados à operação, conservação, manutenção e funcionamento dos 
equipamentos, objeto deste Contrato;
e) Possuir técnicos, ferramentas, equipamentos, softwares, peças e componentes 
originais ou compatíveis e qualquer outros equipamentos necessários a boa execução 
dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis a limpeza, manutenção 
e conservação dos equipamentos;
f) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;
g) Executar fielmente e dentro das normas técnicas os serviços que lhe forem 
confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações, 
e em rigorosa observância as ordens de serviços emanadas e/ou aprovadas pela 
Administração, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, 
mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços, quando autorizado pela 
contratante;
h) Realizar com devido cuidado e atenção os serviços de inspeção de qualidade das 
peças a serem fornecidas e nos serviços a serem executados;
i) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente à sua custa e risco, no todo ou em parte e dentro de um prazo não 
maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, 
defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela contratante, 
decorrente de culpa da empresa, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios 
ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado 
para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e 
serviços recebidos pela contratante, mas cujas irregularidades venham a surgir 
quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;
j) Apresentar as notas fiscais que comprovem a procedência de todas as peças e 
acessórios que compõem cada orçamento de serviço a ser atestado pelo fiscal do 
contrato, quando solicitado pela contratante;
k) Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 
assumir as atividades conforme o estabelecido;
l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante e, cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender; I /
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10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados;
10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
da administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes;
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n.° 8.666, de 1993;
10.4. Durante o período de execução do objeto, a Empresa poderá manter preposto, 
aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -  DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

11.1. Os serviços de manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima 
de 90 (noventa) dias, contados do término do reparo do equipamento e sua 
disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento;
11.2. Para as peças, componentes e acessórios substituídos, a garantia não poderá 
ser inferior a 90 (noventa) dias;
11.3. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir e/ou 
reparar, às suas expensas, qualquer serviço e/ou material que apresente defeito que 
não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E 
CONTRATADA

12.1. A CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
a) Proceder ao pagamento do valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
c) Analisar, antes da execução dos serviços, o orçamento repassado pela empresa;
d) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
as obrigações exigidas;
e) Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 
execução do serviço;
f) Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa executar o 
serviço, objeto deste Contrato, dentro das normas estabelecidas;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da empresa contratada;
h) Comunicar à empresa contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas na execução e/ou resultado do serviço prestado, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para sua correçfeo^
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devidamente consertado passará a ser de 15 (quinze) dias, a contar da aprovação do 
orçamento pelo órgão;
8.8. Para efeito, entende-se:
a) Abertura de Chamado: comunicação do incidente/ problema pela 
Administração à contratada, mediante gerenciador único (ID) de atendimento;
b) Início do Atendimento: a hora de chegada do (a) técnico (a) ao local onde se 
encontra o equipamento;
c) Término dos Serviços: a liberação do equipamento para uso, em perfeitas de 
condições de funcionamento;
d) Encerramento do Chamado: confirmação pelo usuário da efetiva 
funcionalidade do equipamento com aprovação do servidor representante da 
Administração por meio de assinatura da ordem de serviço.

CLÁUSULA NONA -  DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS APÔS A  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A recepção dos serviços executados pela empresa deverá ser documentada por 
escrito, através da emissão de Ordem de Serviço, devendo ser entregue 01 (uma) via 
ao órgão contratante, para comprovação dos serviços realizados e habilitação ao 
pagamento, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura;
9.2. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações 
posteriores, os equipamentos após a regular realização dos serviços, serão recebidos:
a) Provisoriamente, através de servidor designado para este fim, o qual deverá 
realizar um teste no equipamento, de modo a verificar o seu correto funcionamento, 
relativo aos serviços executados. Realizado o teste, será emitido Termo de 
Recebimento Provisório assinado pelas partes, em até 02 (dois) dias da entrega dos 
equipamentos;
b) Definitivamente, através de comissão ou servidor designado, representando a 
Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do 
recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
9.3. Recebidos os equipamentos após a realização dos serviços com troca de peças 
nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se 
constatar incompatibilidade da peça trocada, deverá a empresa proceder a sua 
substituição imediata, após a comunicação da irregularidade através da Administração 
contratante;
9.4. O recebimento definitivo dos serviços e/ou peças de reposição, não exclui a 
responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados 
quando da sua normal utilização pela contratante;
9.5. Para os fins do disposto neste instrumento, o recebimento definitivo dos serviços 
e/ou peças de reposição, consistirá no atesto da nota fiscal/fatura, pela contratante, 
devendo o fiscal do contrato, após o aceite definitivo, encaminhar a nota fiscal/fatura 
para posterior pagamento;
9.6. Os serviços executados e/ou peças fornecidas em desacordo com o estipulado no 
Contrato, serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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7.18. Todos os materiais necessários para a execução dos serviços, tais como: 
ferramentas, materiais de limpeza, serão de inteira responsabilidade da empresa, e 
deverão já estar inclusos no valor dos serviços;
7.19. É de inteira responsabilidade da empresa o transporte do equipamento das 
dependências da Contratante, até a sua sede, bem como o retorno dos mesmos aos 
locais onde se encontravam instalados, sem custos adicionais à Contratante;
7.20. Os equipamentos recolhidos para a sede da Contratada, deverão retornar ao 
local anteriormente instalado com os devidos suprimentos que porventura o tenham 
acompanhado;
7.21. A contratada é responsável por qualquer tipo de suprimento necessário aos 
testes de equipamentos que se encontrem em sua sede;
7.22. O representante devidamente designado pela Administração, terá livre acesso à 
sede da empresa para acompanhamento e fiscalização dos serviços em execução;
7.23. Os serviços de manutenção só serão considerados realizados e aceitos 
definitivamente após os equipamentos serem examinados e atestados por um 
representante da Administração;
7.24. Com relação aos equipamentos em garantia de fábrica, enquanto perdurar a 
garantia, seus serviços serão executados na respectiva autorizada. Findo o prazo de 
garantia, os mesmos passarão a integrar o presente contrato;
7.25. Os serviços serão demandados à empresa ao longo do ano à medida que 
houver a solicitação da Administração. Por esta razão, a contratante não se obrigará a 
utilizar a totalidade dos serviços contratados, reservando-se o direito de gerenciar os 
serviços a serem executados de acordo com sua necessidade, desde que respeitado o 
valor global anual do contrato.

CLÁUSULA OITAVA -  DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

X,

8.1. A manutenção preventiva deverá ser realizada em dias de expediente, de 
segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário das 08 às 18h, a critério da 
contratante, devendo a Ordem de Serviço ser emitida com antecedência mínima de 48 
horas;
8.2. O prazo para a realização da manutenção preventiva será de até 06 (seis) horas, 
a contar do início do atendimento, podendo ser prorrogado mediante motivo 
justificado;
8.3. Para atendimentos às manutenções corretivas, o prazo máximo para atendimento 
ao chamado, será de 2 (duas) horas, contados a partir da hora de abertura do 
chamado;
8.4. A contratada terá a partir do atendimento 48 h para entregar o equipamento ou a 
emissão de orçamento de peças;
8.5. No caso do orçamento ser aceito, a contratada terá até 03 (três) dias úteis, a 
contar do aceite, para entregar o equipamento consertado, salvo a ocorrência de fato 
devidamente justificado e aceito pela Administração;^
8.6. Caso se constate a necessidade de retirar qualquer peça (incluindo componente e 
material) para conserto, e o reparo demandar mais tempo do que o prazo estabelecido 
no item anterior, a Contratada deverá substituir a mesma por outra, que realize a 
mesma função, pelo tempo necessário ao reparo;
8.7. Se houver necessidade de troca de peças e/ou componentes de reposição, e os 
mesmos estiverem em falta no mercado local, o prazo de entrega do equipamento



7.4. Quando o conserto for considerado inviável pela empresa esta deverá fornecer 
laudo técnico detalhando os motivos que o inviabilizam, para análise da 
Administração;
7.5. A Contratante reserva-se ao direito de concordar ou não com o Parecer Técnico 
emitido pela contratada, hipótese em que deverá solicitar a avaliação de técnicos da 
Administração e, em casos de divergências, acionar a contratada para 
esclarecimentos;
7.6. Sempre que houver necessidade de substituição de peças, componentes e/ou 
acessórios a contratada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
chamado técnico, deverá apresentar à Administração contratante, para análise e 
aprovação, orçamento prévio e detalhado dos serviços a serem realizados, bem como 
a relação de peças a serem substituídas. Deverá constar no orçamento prévio, o valor 
das peças e o prazo de entrega dos equipamentos a serem reparados, o qual será 
contado da data da autorização dos serviços;
7.7. Quando da reposição de material não deverá ser cobrado valor correspondente à 
mão de obra, uma vez que o mesmo, já está incluso no valor proposto para 
manutenção corretiva;
7.8. A Administração analisará os respectivos custos e conveniência da execução total 
ou parcial dos serviços, levando em conta a sua economicidade. Após esse exame, se 
entender conveniente, a Administração autorizará à empresa a executar os serviços;
7.9. Para fins de aferição dos preços das peças a serem aplicadas na execução dos 
serviços pela empresa, a Administração procederá à pesquisa de preços, com base 
em três orçamentos. E, caso o valor cobrado pela empresa seja superior à média 
obtida na pesquisa realizada pela Administração, aquela deverá fazer incidir o 
desconto;
7.10. Em qualquer caso, o serviço só será aprovado se o valor do chamado, acrescido 
do valor das peças não exceder 50% do valor da avaliação do equipamento;
7.11. Verificando-se a total impossibilidade ou inviabilidade financeira de reparo do 
equipamento, o orçamento apresentado pela contratada servirá de base à baixa do 
bem no sistema de património;
7.12. Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que 
impliquem em aumento de peças, a empresa deverá informar o fato ao órgão 
contratante;
7.13. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a sua aprovação;
7.14. Deverão ser utilizadas no serviço somente peças, materiais correlatos e 
acessórios genuínos, originais ou similares, que atendam às recomendações do 
fabricante do equipamento, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados, recuperados, ou de procedência duvidosa, como também não utilizar 
mão-de-obra de terceiros, sem expressa e prévia autorização da Administração, ou em 
desacordo com o estabelecido em Contrato;
7.15. A exclusivo critério da Administração, poderão ser utilizadas peças, materiais 
correlatos e acessórios similares, desde que estes não venham a comprometer a 
segurança do equipamento, sejam compatíveis com as especificações técnicas do 
fabricante e que o critério da diferença de valores seja expressivo, quando avaliado 
pela Administração contratante;
7.16. A comprovação de procedência das peças a serem utilizadas na manutenção 
dar-se-á por meio de nota fiscal;
7.17. As peças substituídas mesmo que inaproveitáveis deverão ser devolvidas^à
Contratante, para posterior descarte; j /C  *

V

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

a) A Manutenção Preventiva contempla os serviços necessários para manter os 
equipamentos funcionando em condições normais, com o objetivo de diminuir as 
possibilidades de paralisação;
b) A Manutenção Corretiva contempla os serviços de reparo e substituição de 
peças e componentes, com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos 
equipamentos.

DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
6.3. As manutenções preventivas deverão ser realizadas pela Contratada, durante a 
vigência do contrato, mediante chamado exclusivo da Administração contratante, 
através de intervenção previamente agendada com o usuário;
6.4. Os serviços de manutenção preventiva compreendem a realização de limpeza, 
otimizações no software básico, ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, 
acertos, verificação de tensão e carga de bateria, testes em condições normais de uso 
e outros serviços ocasionais nos equipamentos de informática indicados neste 
instrumento;
6.5. Caso, no decorrer da manutenção preventiva, seja identificado problema no 
equipamento, a Ordem de Serviço será transformada em corretiva, sem abertura de 
novo chamado.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA
6.6. A manutenção corretiva compreende qualquer serviço que envolve reparo e 
substituição de peças, partes, e componentes elétricos e/ou mecânicos, com o objetivo 
de sanar defeitos decorrentes de uso normal do equipamento de informática, os quais 
deverão ser fornecidos pela contratada. Deverão ser realizados procedimentos de 
testes necessários após os reparos e a troca de componentes;
6.7. A manutenção corretiva deverá ser efetuada por ocasião de solicitação de 
serviços, tantas vezes quanto necessária, e deverá incluir o fornecimento de peças e 
componentes de reposição (exceto papel e cartuchos de toner), visando o pleno 
funcionamento do equipamento.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão ativados por chamado 
técnico. Os chamados deverão ser formalizados por intermédio da emissão de uma 
Ordem de Serviço -  OS;
7.2. Os serviços previstos neste instrumento serão executados, preferencialmente, nos 
locais indicados pelo órgão contratante, após o recebimento da ordem de execução 
dos serviços, expedida pelo servidor designado como representante da Administração, 
os quais serão executados de acordo com as diretrizes do Termo de Referência, por 
meio de pessoal qualificado e mediante o emprego de técnicas e ferramentas 
adequadas, cabendo a empresa devolver os equipamentos objeto da manutenção, em 
perfeitas condições de uso;
7.3. Os serviços deverão ser executados com o máximo de eficiência, observando-se 
as orientações e técnicas procedimentais do fabricante do equipamento, devendo ser 
imediatamente refeitos quando, a juízo da fiscalização, não forem considerados 
satisfatórios, sem qualquer ônus adicional para o Contratante;
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5.3. O valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços 
efetivamente prestados pela contratada na manutenção dos equipamentos, de acordo 
com as fichas de manutenção apresentadas no mês, acrescidos do valor relativo a 
peças e componentes, se houver.
5.4. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
empresa da Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço regulamente prestado, 
acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT), assim como comprovante de 
regularidade junto à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá -  Dívida Ativa, conforme 
disposto no art.7°, inciso I, alínea “C”, do Decreto n.° 1.278/2011, junto a 
Administração Contratante, para sua devida certificação;
5.5. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na 
entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza 
o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente 
em que deverá ser efetivado o crédito.
5.6. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em 
consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste certame.
5.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 
monetária do valor inicial.
5.8. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e 
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas:
I = (TX/100)

365
EM = I x N x VP, onde:
I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, 
e; VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SEXTA -  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS
6.1. A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 
de peças e componentes, nos equipamentos de informática que atualmente compõem 
o património do Gabinete do Governador, será realizada pela empresa vencedora, 
conforme estabelecido no Contrato e abrangerão os equipamentos relacionados no 
item 1.1, conforme a demanda individualizada, bem como aqueles que, nas mesmas 
características, vierem a se incorporar ao património da Administração como parte de 
seu acervo permanente ou temporário;
6.2. Os serviços abrangerão dois tipos: manutenção preventiva e manutenção 
corretiva;

h



(A) = Marca e Modelo dos equipamentos objeto dos serviços;
(B) = Quantidade estimada de manutenções preventivas e corretivas a serem 
realizadas num período de 12 (doze) meses, cuja métrica utilizada é o “chamado”;
(C) = Valor unitário de 01 (um) chamado técnico;
(D) = Valor estimado dos chamados para o período de 12 (doze) meses, sem a 
mensuração de peças;
(E) = Valor estimado das peças de reposição -  período de 12 (doze) meses;
(F) = Valor total estimado para a contratação do Lote 1 (serviços + peças).

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
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Memória de Cálculo:
(D) = (B x C)
(F) = (D + E)

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

2.1. O fornecimento do objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como ao 
estabelecido no ato convocatório da licitação e na proposta firmada pela 
CONTRATADA, constante no Processo SIGA n.° 00023/2017-CLC/PGE, que, 
independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, 
naquilo que não o contrariar

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA VIGÊNCIA

3.1. O contrato a ser assinado terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, com 
início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta) 
meses e já computados os iniciais, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 
enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente:
a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;
b) A contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;
c) O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração;
d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço.

CLÁUSULA QUARTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária do Gabinete do Governador, Fonte: 101 RTU, Programa de Trabalho: 
0412200052294, Natureza da Despesa: 339039, Ação: Gerenciamento administrativo.

CLÁUSULA QUINTA -  DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO

5.1. Para a contratação do objeto, o Gabinete do Governador desembolsará como 
pagamento estimativo, para o período de 12 meses, a quantia de R$ 34.000,00 (Trinta 
e quatro mil reais), sendo R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para reposição de peças e 
R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) para manutenções.
5.2. O pagamento será efetuado à Contratada, até o 30° (trigésimo) dia, após a regular 
prestação dos serviços, mediante o processamento normal de liquidação e liberação

3
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1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
de informática, com fornecimento de peças e componentes, por chamado 
técnico, visando atender às necessidades do Gabinete do Governador, conforme 
as condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, 
anexo I do Edital do Pregão Eletrónico n.° 053/2017-CLC/PGE, na Ata de Registro de 
Preços n.° 069/2017-CLC/PGE e conforme quantitativos e valores abaixo descritos:

LOTE 1 -  Equipamentos do GABGOV
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, 
nos seguintes equipamentos de informática (Computador Lenovo, Copiadoras Brother DCP 
8080, Color 100 MFP, Laser Color M2320, Impressoras HP M1212, P1102W, Lexmark E120,

Marca/Modelo
do

Equipamento
(A)

QTD estimada 
de

manutenções
(Chamados)

(B)

Valor
Unitário

(C)

Valor Total 
(D)

Computador - 
Lenovo - Think 
Center EDGE - 

All in one
60 R$ 90,00 R$ 5.400,00

Copiadora 
BROTHER DCP 

8080 DN
12 R$

145,00 R$ 1.740,00

Copiadora Color 
100 MFP 04 R$

155,00 R$ 620,00

Copiadora Laser 
Color M 2320 04 R$

150,00 R$ 600,00

Impressora/Copi 
adora -

BROTHER DCP 
8112 DN

06 R$
140,00 R$ 840,00

Impressora - HP 
M1212 30 R$

140,00 R$ 4.200,00
Impressora HP 

P 1102W 04 R$
140,00 R$ 560,00

Impressora 
Lexmark E 120 04 R$

140,00 R$ 560,00

Impressora 
SAMSUNG CLP 

365W
20 R$

150,00 R$ 3.000,00

Nobreak 
RAGTECH 600

VA
36 R$

180,00 R$ 6.480,00

Valor
estimado das 

peças de 
reposição 

para 12 
meses 

(Valor fixo) 
_____ÍD ____

Valor total 
estimado 

para a 
contrataçã 

o
(F)

R$ 10.000,00
R$

24.000,00

2
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CONTRATO Q01fe01&<CABJGOV

TERMO DE CONTRATO N.° 
001/2018, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ-GEA, POR 
INTERMÉDIO DO GABINETE DO 
GOVERNADOR E A EMPRESA 
FERREIRA E ALBUQUERQUE 
LTDA - ME, PARA OS FINS 
ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, de um lado o 
ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n° 
00.394.577/0001-25, sediado na Rua General Rondon n° 259, bairro Central, por 
intermédio do GABINETE DO GOVERNADOR, como CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Chefe de Gabinete do Governador, Sr. MARCELO IGNACIO DA 
ROZA, conforme Decreto n° 5853/2015, brasileiro, domiciliado nesta cidade de 
Macapá, residente à Alameda Cajari, quadra D, n° 09 -  Conjunto Cabralzinho, 
portador da Carteira de Identidade n° 048812325 -  SSP/RJ, CPF n° 663.995.487-72 e 
de outro lado, a empresa FERREIRA E ALBUQUERQUE LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ n.° 04.668.730/0001-16, com sede na Avenida Cora de Carvalho, n° 608 
Centro, na cidade de Macapá, neste ato representado pelo, Sr. AGNER MANOEL DE 
SOUZA ALBUQUERQUE portador da Carteira de Identidade n.° 146364- 
POLITEC/AP e CPF n.° 532.251.552-68, doravante denominado CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta no Processo SIGA n.° 00023/PGE/2017, e em 
observância às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n.° 
10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar n.° 147/2014, Lei Complementar Estadual n.° 044, de 21/12/2007, do 
Decreto Federal n.° 8.538/2015, Decreto Federal n.° 5.450/2005, Decreto Estadual n.° 
2.648/2007, Decreto Estadual n.° 3.182/2016, Decreto Estadual n.° 3.183/2016, 
Decreto Estadual n.° 3.184/2016, Decreto Estadual n.° 3.313, de 15/09/2016 e da Lei 
n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e, 
subsidiariamente, no que couber pela Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, legislação 
correlata e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, resolvem de 
comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO



CLÁUSULA QUINTA -  DA RATIFICAÇÃO: |  Í |5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA SEXTA -  DA PUBLICAÇÃO:6.1. O extrato do presente TERMO ADITIVO será publicado no órgão da imprensa oficial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei na 8.666/1993.
CLÁUSULA SÉTIMA -  DO FORO:7.1. Para dirimir qualquer dúvida oriunda do não cumprimento deste instrumento, eventualmente não resolvida no âmbito administrativo, as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam entre si os efeitos legais.

Macapá (AP), 05 de Fevereiro de 2019.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

FERREIRA E ALBUQUERQUE LTDA -  ME CONTRATATA
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
GABINETE DO GOVERNADOR

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA PRORROGAÇÃO:
3.1. Pelo presente TERMO ADITIVO, fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Ns 001/2018-GAB/GOV pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia 05 DE FEVEREIRO DE 2019.

CLAUSULA QUARTA -  DA ALTERAÇÃO:
4.1. Pelo presente TERMO ADITIVO fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA do Contrato N2 001/2018- GAB/GOV que, em decorrência do reajuste anual dos valores referentes aos serviços e peças, passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA -D O  OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
informática, com fornecimento de peças e componentes, por chamado técnico, visando 
atender às necessidades do Gabinete do Governador, conforme as condições, 
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, anexo l do Edital do 
Pregão Eletrónico n.° 053/2017-CLC/PGE, na Ata de Registro de Preços n.B 069/2017- 
CLC/PGE e conforme quantitativos e valores abaixo descritos:

LOTE 1 -  Equipamentos do GABGOV
Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, nos seguintes equipamentos de 
informática (Computador Lenovo, Copiadoras Brother DCP 8080, Color 100 MFP, Laser Color M2320, Impressoras HP

Marca/Modelo do 
Equipamento

QTD estimada 
de

manutenções
(Chamados)

Valor
Unitário

Valor
Total

Com putador - Lenovo - T hink Center ED GE - All in one 60 R$ 93,38 R$ 5.602,80Copiadora BRO TH ER DCP 8080 DN 12 R$ 150,44 R$ 1.805,28Copiadora C olor 100 M FP 04 R$ 160,81 R$ 643,24Copiadora Laser Color M 2320 04 R$ 155,63 R$ 622,52Im pressora/Copiadora - BRO THER DCP 8112 DN 06 R$ 145,25 R$ 871,50Im pressora - HP M 1212 30 R$ 145,25 R$ 4.357,50Im pressora HP P 1102W 04 R$ 145,25 R$ 581,00Im pressora Lexm ark E 120 04 R$ 145,25 R$ 58.1,00Im pressora SA M SU N G  CLP 365W 20 R$ 155,63 R$ 3.112,60N obreak RAGTECH  600 VA 36 R$ 186,75 R$ 6.723,00

Valor
estimado das 

peças de 
reposição 

para 12 meses 
(Valor fixo)

Valor total 
estimado para 
a contratação

R$ 10.375,00 R$ 24.900,44
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is  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 001/2018-GAB/GOV

12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nfl 
001/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO 
GABINETE DO GOVERNADOR, COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA FERREIRA E 
ALBUQUERQUE LTDA -  ME, COMO 
CONTRATADA.

Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, de um lado o ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nQ 00.394.577/0001-25, sediado na Rua General Rondon ne 259, bairro Central, por intermédio do GABINETE DO GOVERNADOR, como 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete do Governador, Sr. MARCELO 
IGNACIO DA ROZA, conforme Decreto n2 5853/2015, portador da Carteira de Identidade ne 048812325-SSP/RJ e CPF n2 663.995.487-72 e, de outro, a Empresa FERREIRA E ALBUQUERQUE 
LTDA -  ME, como CONTRATADA, inscrita no CNPJ n2 04.668.730/0001-16, situada na Av. Cora de Carvalho, nQ 608, Bairro Centro, Macapá-AP, neste ato representada pelo Sr. AGNER MANOEL DE 
SOUZA ALBUQUERQUE, portador da Carteçra de Identidade n2 146364-POLITEC/AP e CPF ne 532.251.552-68, resolvem firmar o presente l 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 001/2018- 
GAB/GOV, com sujeição às normas consubstanciadas na Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem respaldo legal no inciso II do Artigo 57 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho 1993 e nas demais disposições legais que lhe sejam aplicáveis, na Cláusula Terceira (Da Vigência) do Contrato n2. 001/2018-GAB/GOV, no Processo Administrativo n2 28760.0697/2018- GAB/GOV, no Parecer Jurídico n2 015/2019-GAB/PGE/AP, bem como nos termos das cláusulas e condições seguintes deste Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO:

2.1.0 presente TERMO ADITIVO tem como objeto a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N2 001/2018-GAB/GOV, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, com fornecimento de peças e 
componentes, visando atenderás necessidades do Gabinete do Governador.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR


