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CONTRATO Nº. 003/2019 - SEPLAN 
 
 
 
 
CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 

AMAPÁ, COMO CONTRATANTE, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E A 

EMPRESA DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

COMO CONTRATADA PARA OS FINS NELE 

DECLARADOS. 

 
 
 
CONTRATANTE: Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado do Planejamento, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.355.075/0001-46, neste ato representado pelo Secretário o Sr. 

EDUARDO CORRÊA TAVARES, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade 

nº. 3603499-SSP/SC, CPF nº. 007.357.239-07, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Odilardo 

Silva, nº. 940, Apartamento 404 - Laguinho, CEP: 68900-000, nomeado por meio do Decreto nº 1.107, 

de 12 de abril de 2018 (DOE/AP nº 6659, de 12 de abril de 2018, págs. 4 e 5). 

 

 CONTRATADA: a Empresa DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

34.941.930/0001-61, estabelecida na Av. Fab, 2093, Bairro Central, CEP 68.900-073, nesta cidade 

Macapá, Estado do Amapá, neste ato representado pelo Senhor JOSÉ ADRIANO AZEDO DE OLIVEIRA 

brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 575.9328-SSP/PA e inscrito com 

o CPF/MF nº 048.085.682-68. Entre si, justo e avençado, resolvem celebrar o presente CONTRATO, 

que será regido pelas cláusulas e condições que seguem. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da CF/1988, 

Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006; alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Lei 

Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Federal nº 5.450/2005, 

Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3182 de 02 de setembro de 2016 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como pelas 

legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018-

CLC/PGE e seus anexos constantes nos Processos SIGA nº 003/PGE/2018 e 28810.00120/2018-

SEPLAN, e suas alterações. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

 

2.1. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de locação de impressoras 

multifuncionais monocromáticas, a fim de atender as necessidades da SEPLAN, conforme condições 

especificações e quantitativos constantes na Ata de Registro de Preços nº 28/2018-CLC/PGE, vinculadas 

ao Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2018-CLC/PGE e seus anexos, solicitado através do Processo nº 

28810.00120/2018-SEPLAN. 

 

2.2. O regime de execução do objeto deste Contrato será de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1.O serviço a ser prestado deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 

constantes na tabela a seguir: 

Item Descrição  
Valor 

Mensal/ 
Equipam. 

(R$) 

Franquia 

Mensal por 

equipamento 

Quantidade de 

Equipamento 

Valor Unitário da 

Cópia (R$) 

Valor Anual/ 

Equipam.(R$) 

 
Total  

Cópias/mês 

1 

Locação de 
impressoras 
multifuncionais 
monocromáticas, 
Equipamento: 
RICOH MP501-
SPF 

660,00 6.000 10  0,11  7.920,00 60.000 

  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste Contrato, correrão à conta da 

previsão orçamentária oriunda dos recursos alocados no Programa de Trabalho 04.121.0005.2303, 

Ação: Gestão de Contratos e Convênios da SEPLAN, Elemento de Despesa 33.90.39 – Serviços de 

Terceiros - PJ e Fonte de Recursos 101, conforme Nota de Empenho 2019NE00013, emitida em 

27/03/2019, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para a sua execução no período de 

março a dezembro – exercício de 2019. 

 

4.2. O preço do objeto deste Contrato foi estabelecido no valor anual de R$ 79.200,00 (setenta e nove 

mil e duzentos reais), que será pago de acordo com a certificação do serviço, conforme valores 

definidos no Anexo I – Planilha de Formação de Preços e Composição de Custos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

5.1. O valor mensal da contratação é de R$: 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), perfazendo o valor 

total de R$: 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), para um período de 12 meses. 
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5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, 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. 

 

5.3. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para 

atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

6.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 

combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  

7.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses e já 

computados os iniciais, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, 

e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

7.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

7.1.2. A Contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

7.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

7.1.4. A administração ainda tenha interesse na realização do serviço 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  

8.1 Caberá ao Contratante:  

8.1.1.Tomar as providências para o fiel cumprimento dos termos contratuais ajustados, inclusive quanto 

a não interrupção dos serviços prestados;  

8.1.2. Acompanhar, orientar e fiscalizar os serviços a serem prestados pela Contratada, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais e administrativas em todos os aspectos;  

8.1.3. Solucionar as eventuais dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços 

em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos deste contrato com as atividades 

de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Secretaria de Planejamento; 

8.1.4.Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade 

com a especificação solicitada, norma técnica, sem prejuízo de responsabilidade da empresa;  

8.1.5.Providenciar o pagamento a Contratada, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, 

nos prazos estabelecidos;  

8.1.6.Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, nos 

prazos estabelecidos. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.Serão responsabilidades da Contratada: 

9.1.1. Fornecer os equipamentos de fotocópia e impressão de acordo com as condições estabelecidas 

neste contrato e deverão ser entregues e instalados pela contratada em no máximo em 07 (sete) dias 

consecutivos após a data da assinatura do contrato; 

9.1.2. Prestar os serviços de scanner, fotocópias e impressão, incluindo transporte do equipamento, 

instalação e assistência técnica, treinamento, materiais de consumo, equipamento e sua manutenção 

com as peças necessárias e assistência técnica dos mesmos, não podendo transferir a execução desses 

serviços à terceiro; 

 

9.1.3. A instalação é de responsabilidade da contratada, devendo a mesma verificar as condições 

elétricas do local para o bom funcionamento das máquinas, cabendo à mesma o fornecimento de 

estabilizadores de energia e materiais necessários para tal; 

 

9.1.4. O equipamento deverá está em perfeitas condições de funcionamento e conservação, com todos 

os recursos técnicos em perfeito estado e pronto para uso; 

 

9.1.5. Trocar a unidade de impressão completa sempre que solicitado pela NAF/SEPLAN; 

 

9.1.6. Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE, o equipamento defeituoso por um equipamento com especificações iguais ou 

superiores às contidas no Registro de Preços, devendo todos os recursos do equipamento estar em 

perfeitas condições de uso.  

 

9.1.7. Em caso de atualização de Sistema Operacional que torne o equipamento incompatível a 

contratada deverá substituí-lo por outro que atenda às necessidades do contratante. 

 

9.1.8. Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, especialmente, com relação 

ao material e pessoal responsável pela entrega, instalação e assistência técnica dos equipamentos 

reprográficos, incluindo todas as taxa e emolumentos necessários. 

 

9.1.9. Manter um quantitativo suficiente de pessoal responsável pela assistência técnica do equipamento 

locado, para que possam atender às solicitações do contratante, sem interrupção por motivo de férias, 

descanso semanal, licença e falta ao serviço, devendo em caso de greve de transporte coletivo, fornecer 

meios de locomoção.  

 

9.1.10. Apresentar seus empregados responsáveis pela entrega, instalação e assistência técnica dos 

equipamentos reprográficos, devidamente, identificados na execução dos serviços.  

 

9.1.11. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, qualquer empregado responsável pela 

instalação ou assistência técnica do equipamento, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 
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julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do 

serviço público.  

 

9.1.12. Responder por qualquer dano pessoal ou material causado por seus empregados responsáveis 

pela entrega, instalação e assistência técnica dos equipamentos.  

 

9.1.13. Ministrar, quando solicitado e na instalação do equipamento, treinamento específico para os 

servidores do CONTRATANTE, designados para operar os equipamentos;  

 

9.1.14. Fornecer os suprimentos necessários, tais como: toner, revelador, foto-receptor (cilindro) e todas 

as demais peças do equipamento, sempre novos, de primeiro uso e originais do fabricante do 

equipamento;  

 

9.1.15. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus ao contratante. 

 

9.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato;  

 

9.1.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados; 

 

9.1.18. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados ou 

prepostos no cumprimento e execução dos serviços.  

9.1.19. Os serviços de manutenção deverão atender, rigorosamente, as Normas Técnicas aplicáveis e 

recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. 

 

9.1.20. Quando solicitado, comprovar a origem dos materiais e componentes utilizados na realização dos 

serviços contratados.   

 

9.1.21. Quando solicitado, prestar todos os esclarecimentos técnicos relacionados com os serviços a 

serem ou forem executados; 

 

9.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos equipamentos e a outros bens de 

propriedade do CONTRATANTE, desde que, comprovadamente, tenham ocorrido quando da prestação 

dos serviços ou ocasionados por empregados ou prepostos da empresa. 

 

9.1.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venha a ser vítima seu empregado quando 

em serviço, por tudo quanto às Leis trabalhistas e previdenciárias lhe assegurem e demais exigências 

legais para o exercício das atividades. 

 

9.1.24. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessórios e avarias causadas por 

seus empregados ou preposto ao contratante ou a terceiros, desde que comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93.  
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9.1.25. Fornecer equipamentos de segurança, conforme a natureza dos serviços.  

 

9.1.26. Executar diretamente o objeto desta contratação, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo contratante.  

 

9.1.27. Realizar os serviços com profissional especializado e treinado, nos horários fixados pelo 

contratante, de modo a que não haja interrupção na prestação dos serviços.  

 

9.1.28. Responder por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante.  

 

9.1.29. Permitir ao contratante, quando este entender indispensável, a fiscalização da documentação 

pertinente, visando ao cumprimento do inciso anterior.  

 

9.1.30. Acatar a fiscalização do serviço contratado, feita pelo gestor ou fiscal (especialmente designado) 

do contrato, cuja solicitação atender-se-á imediatamente.   

 

9.1.31. Fornecer a mão de obra especializada, para a cobertura total dos serviços solicitados e 

autorizados.  

 

9.1.32. Apresentar mensalmente, juntamente com a nota fiscal ou fatura, uma planilha contendo o total 

de cópias/impressões.  

 

9.1.32.1. Não deverá constar na planilha de cópias/impressão o total de páginas apenas digitalizadas 

(sem impressão). 

 

9.1.32.2. Juntamente com a fatura e Planilha de Cópias/Impressão, deverá apresentar uma planilha 

contendo o total de atendimentos realizados por setor/local com breve descrição do motivo/finalidade do 

chamado. 

 

9.1.33. A fiscalização e aceitação dos serviços, bem como o “atesto” nas faturas serão realizados pelo 

Fiscal do Contrato. 

 

9.1.34. Remeter após a assinatura do contrato cronograma de atividades, a ser submetido à aprovação 

do fiscal do contrato, ficando estabelecido que qualquer modificação no atendimento deverá ser 

informada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias ao contratante.  

 

9.1.35. Conduzir ao local de trabalho todo o ferramental, insumos e equipamentos recomendados pelos 

fabricantes dos equipamentos e necessários à plena execução do serviço.   

 

9.1.36. Responsabilizar-se pela devida identificação (crachá) e uniformização de seus funcionários 

durante todo o período destinado ao cumprimento dos serviços objeto deste contrato, bem como pelos 
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deslocamentos dos empregados, fornecimento de diárias, refeições, equipamentos de proteção 

individual, etc. 

 

9.1.37. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais 

empregados, inclusive procedendo à substituição de peças, se necessário.  

 

9.1.38. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas no contrato.  

 

9.1.39. Manter em perfeitas condições de funcionamento todos os equipamentos instalados, conforme 

as especificações técnicas contidas neste Contrato.  

 

9.1.40. Apresentar orçamento do serviço em cada instalação devidamente identificada para verificação 

e apresentar à contratante para aprovação, em caso a franquia total estipulada seja ultrapassada.  

 

9.1.41. O valor unitário por cada cópia será o mesmo utilizado na proposta apresentada durante a coleta 

de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Compete a Instituição: 

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado, por intermédio de servidores 

especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

mesmo; 

 

10.1.2. Efetuar o pagamento à licitante vencedora em até 30 (trinta) dias úteis, mediante apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente, que deverá vir acompanhada da 

ordem de serviço emitida pelo NAF/SEPLAN, relatório detalhado dos serviços efetuados e das peças 

substituídas; 

 

10.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar seus 

serviços, dentro das condições estabelecidas no futuro Contrato; 

 

10.1.4. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento das peças utilizadas nos equipamentos, 

podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as 

condições e exigências especificadas; 

 

10.1.5. Emitir as autorizações de execução de serviços necessárias, numeradas em sequência e 

assinadas pela autoridade competente; 

 

10.1.6. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça 

confiança no trato dos serviços ou que atrapalhe a fiscalização, ou, ainda, que adote postura 

inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;  
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10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato 

a ser firmado; 

 

10.1.8. Designar empregado como Gestor de Contrato para acompanhar a execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. Os serviços deverão ser executados na Secretaria, onde os equipamentos ficarão instalados, nos 

seguintes dias e horários:  

 

11.1.1. Somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira. 

 

11.1.2. Entre 8h00min as 18h00min.  

 

11.2. O serviço de assistência técnica deverá incluir a substituição de qualquer peça defeituosa do 

equipamento por outra nova e original do fabricante do equipamento.  

 

11.3. Em caso de defeito do equipamento ou solicitação de toner, o contratado deverá atender à 

solicitação feita pelo NAF/SEPLAN, em um prazo máximo de 03 (três) horas para equipamentos, 

devendo restabelecer a normalidade dentro desse mesmo prazo.  

 

11.4. O equipamento defeituoso, quando retirados da Secretaria para conserto, deverá ser substituído, 

imediatamente, por outro similar, até a devolução, devidamente reparados, sem qualquer despesa extra 

para o contratante.  

 

11.5. Caso o defeito seja julgado insanável, o contratado deverá fornecer outro equipamento em perfeito 

estado e conservação com condições de uso, em um prazo máximo de 24h, sem implicação de qualquer 

despesa extra para esta Secretaria.  

 

11.6. O atendimento de chamado técnico para manutenção será no horário de expediente ou fora do 

horário de expediente em casos autorizados pela administração da Secretaria.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  

12.1. O fornecimento dos serviços deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo Fiscal do Contrato, assim 

como, pelo Núcleo Administrativo Financeiro da SEPLAN; 

 

12.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com os serviços 

prestados, determinando o que for necessário à regularização das irregularidades observadas; 

 

12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
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12.4. A Contratada poderá manter preposto, aceito pela Contratante, durante o período de prestação dos 

serviços, para representa-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da 

Contratada nº 55.782-X, Agência 4544-6 no Banco do Brasil (001) no prazo de até 30 (trinta) dias úteis 

contados da apresentação dos documentos no Núcleo Administrativo Financeiro da Contratante, 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em no mínimo 02 (duas) vias, de acordo com a 

Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato, observadas o estabelecido 

no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada; 

 

13.2. A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.; 

 

13.3 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada; 

 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos materiais, ou de atualização 

monetária por atraso de pagamento;  

 

13.5. O prazo de pagamento dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento; 

 

13.6. Na Nota Fiscal deve estar destacado o número deste processo licitatório e do respectivo Pregão 

Eletrônico;  

 

13.7. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas 

correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 13.1 deste item começará a fluir a partir da data 

de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES 

14.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações, o 

descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA 

as seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 

 

14.1.1. Advertência; 

 

14.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação pública e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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14.1.3. 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 

autoridade que aplicou a penalidade; 

 

14.2. Aplicar-se-ão as sanções previstas nos artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações à 

Contratada, caso recusar-se, injustificadamente, em assinar o presente Contrato, dentro do prazo de até 

05 (cinco) dias consecutivos, contados da notificação pelo SEPLAN/AP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS MULTAS 

15.1. As eventuais infrações por parte da Contratada, sujeitando-a as seguintes multas: 

15.1.1. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual: 2% (dois por cento) do valor contratado; 

15.1.2. Pelo descumprimento total do presente Instrumento: 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

15.2. As multas aplicadas pelo Contratante, após regular processo administrativo, deverão ser recolhidas 

a este no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, podendo para isso, o Contratante 

descontar da fatura, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como, recorrer aos meios 

judiciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO  

 

16.1. De acordo com o art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento irregular das cláusulas e condições 

estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, 

sem ônus de qualquer espécie para esta e sem Prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo 

por rescindido; 

 

16.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos 

demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

 

16.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante o que estabelece o art. 79 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, 

entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto 

na Cláusula “Das Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração CONTRATANTE; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação em vigor; 

16.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 
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16.5. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto, no que couber 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

16.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

17.1. A CONTRATADA terá inteira responsabilidade, durante o período contratual, pela assistência 

técnica dos equipamentos, incluindo reposição de peças/componentes, atendimento técnico e mão de 

obra qualificada, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

17.2. Os serviços de assistência técnica devem ser realizados de 07:30 às 12:00 e de 14:00 h às 18:00h, 

de segunda-feira a sexta-feira, com atendimento no local em, no máximo de 06 (seis) horas da 

comunicação. A solução do problema deverá acontecer em até 12 (doze) horas; 

17.3. Caso não seja possível cumprir o prazo acima, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao 

fiscal do Contrato os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento dom referido prazo; 

17.4. Caso o conserto demore mais de 12 horas, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento por 

outro de configurações equivalentes ou superior; 

17.5. Assistência Técnica: 

a) Preventiva: Deverá ser efetuada nos termos e recomendações técnicas do fabricante do equipamento, 

caso necessário, durante o período de vigência contratual; 

b) Corretiva: Compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessárias, identificadas pelo 

corpo técnico. 

17.6. Caracterizada a necessidade da assistência técnica de qualquer componente do sistema a ser 

efetuada na oficina da CONTRATADA, esta assumirá a responsabilidade pela retirada e reinstalação do 

equipamento, bem como o ônus do transporte, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

18.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, o objeto 

deste Contrato será recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, por servidor designado para o acompanhamento e fiscalização dos serviços 

contratados, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da comunicação escrita da CONTRATADA. Este recebimento poderá ser dispensado nas 

situações previstas no art. 74 da Lei 8.666/1993; 

b) Definitivamente, por servidor (es) designados (s) pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado no art. 69 da Lei 8.666/93. 
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18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil e nem ético-

profissional da empresa pela perfeita execução dos serviços contratados; 

18.3. O recebimento definitivo consistirá no atesto da nota fiscal/fatura pelo fiscal designado, devendo 

este, após aceite definitivo, encaminhar a nota fiscal/fatura para posterior pagamento; 

18.4. Se houver erro na nota fiscal/fatura ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento 

definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades; 

18.5. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver dependente e o pagamento suspenso 

por culpa da CONTRATADA, não incidirá sobre o CONTRATANTE qualquer ônus, inclusive financeiro; 

18.6. Os serviços executados em desacordo com o estipulado neste contrato serão rejeitados, parcial  

ou totalmente, conforme o caso, correndo a expensas da CONTRATADA quaisquer custos incidentes  

este fato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

19.1.Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela 

CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o art.65, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

19.2. Em caso de alterações na forma do art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 os preços 

ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o Instituto do Reequilíbrio Econômico 

Financeiro, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, o que 

configurará álea econômica extraordinária e extracontratual; 

19.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar atualização 

dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores junto 

a Contratante, que verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade 

orçamentária;   

 

19.4. O objeto contratado poderá, ainda, sofrer Acréscimos ou Supressões no limite percentual de 25%, 

de acordo com o disposto no art. 65 § 1º da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais; 

19.5. Na variação do valor contratado inicialmente o instituto a ser utilizado será o REAJUSTAMENTO, 

baseado no ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, 

configurando-se este como álea econômica ordinária; 

19.6. Para se conceder o reajuste de preços, a CONTRATADA deverá comprovar a variação ocorrida no 

período de 12 (doze) meses, compreendido entre a data limite da apresentação da proposta ou do 

orçamento a que se referir, e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência 

de circunstâncias provocadas de tal reajuste; 

19.7. Em conformidade o art. 2º da Lei nº 192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos contratos que 

tenham prazo de duração igual ou superior a um ano; 

19.8. 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 
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monetariamente, de acordo com as disposições contidas no art. 3º da Lei nº 10.192/2001, e no que com 

ela conflitarem, da Lei nº 8.666/93. 

19.9.Será considerada nula de pleno direito, qualquer estipulação de reajuste de preços ou correção 

monetária, de periodicidade contratual inferior a 01 (um) ano; 

19.10. As alterações de que tratam os Acréscimos e Supressões em percentual de 25% e o Reequilíbrio 

Econômico Financeiro serão efetuados no momento de sua ocorrência, mediante a celebração do Termo 

Aditivo. Quando se tratar de Reajuste de Preços por variação do valor contratado, este se efetivará 

mediante APOSTILAMENTO, sendo os preços irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses 

contados da proposta da empresa ou de seu fato gerador.  

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO  

17.1. A publicação resumida do presente contrato na imprensa oficial, que é condição indispensável para 

sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei 

n.º 8.666, de 21.06.93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

18.1. O Foro deste Contrato é da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que 

seja intocável. 

 

            E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

validade, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

Macapá/AP, 27 de março de 2019. 

 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
Secretário/SEPLAN 

CONTRATANTE 
 

 
JOSÉ ADRIANO AZEDO DE OLIVEIRA 

DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP 
CONTRATADA 

 
            
    

Nome: _______________________________ 
CPF: 

 

 

   Nome: ________________________________ 
   CPF: 
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Plano de Aplicação 

 

                         PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pela SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN, para fazer face e cobertura ao Contrato nº. 003/2019-

SEPLAN, com a Empresa DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. 

 

Fonte Elemento de Despesa Valor (R$) 

101 3390.39 79.200,00 

 TOTAL 79.200,00 

 

                          Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove 

mil e duzentos reais). 

 

Macapá-AP, 27 de março de 2019. 

 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
Secretário/SEPLAN 

CONTRATANTE 
 

JOSÉ ADRIANO AZEDO DE OLIVEIRA 
DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP 

CONTRATADA 
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Cronograma de Desembolso 

 

 O Cronograma de Desembolso dos recursos a serem repassados pelo Estado do Amapá, 
através da Contratante, para fazer face à participação no Contrato nº. 003/2019 – SEPLAN e a empresa 
DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP, conforme abaixo discriminado: 
 
 

Nº de Ordem M E S / A N O 

 

VALOR - R$ 

1 27 março / 27 abril  2019 6.600,00 

2                   27 abril / 27 maio 2019 6.600,00 

3 27 maio / 27 junho 2019 6.600,00 

4                   27 junho / 27 julho 2019 6.600,00 

5  27 julho / 27 agosto 2019 6.600,00 

6          27 agosto / 27 setembro 2019 6.600,00 

7          27 setembro/ 27 outubro 2019 6.600,00 

8            27 outubro / 27 novembro 2019 6.600,00 

9                27 novembro / 27 dezembro 2019 6.600,00 

10               27 dezembro/19 / 27 janeiro 2020 6.600,00 

11        27 janeiro / 27 fevereiro 2020 6.600,00 

12       27 fevereiro/  27 março 2020 6.600,00 

                  TOTAL 79.200,00 

  Importa o presente Cronograma de Desembolso o valor de R$ 79.200,00 (setenta e 
nove mil e duzentos reais). 
 

Macapá (AP), 27 de março de 2019. 
 
 
 
EDUARDO CORRÊA TAVARES                                   JOSÉ ADRIANO AZEDO DE OLIVEIRA 
         Secretário/SEPLAN                                                DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP 
           CONTRATANTE                                                                  CONTRATADA 
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Governo do Estado do Amapá 

 
 

ANEXO I 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
 

Item Descrição Franquia 
mensal/ 
equip. 

Valor da 
cópia (R$) 

Valor 
mensal/ 

equip. (R$) 

Valor anual/ 
equip. (R$) 

Qde de 
impressoras  

Valor 
Mensal 

(R$) 

Valor 
Anual 

      (R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Locação de 
Fotocopiadoras, 
incluindo 
transporte dos 
equipamentos, 
instalação, mão 
de obra, 
treinamentos com 
assistência 
técnica integral, 
reposição de 
peças , partes ou 
componentes e 
fornecimento de 
todo o material de 
insumos e 
suprimentos 
necessários ao 
perfeito 
funcionamento 
dos 
equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

660,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.920,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

79.200,00 

 
VALOR GLOBAL ANUAL 

 
79.200,00 

 


