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EDITAL 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 11/2016 
Processo n° 2016/356804 

 
O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, 
torna público para ciência dos interessados, que através de sua Coordenadora PATRICIA CORDOVIL 
PINHEIRO, Portaria de designação 148 de 08/06/2016 e por determinação do Decreto nº. 2.168 de 10 de 
março de 2010, o qual institui o Sistema de Cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previstas nos incisos I e II e parágrafo 
único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA que será regida pela Lei nº. 
8.666/1993, Decreto Estadual n°. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a Resolução nº. 001/SEPOF/PA e demais 
exigências previstas neste edital. 
 
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por uma coordenadora, por meio da 
Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases a ser 
realizada no dia 07/11/2016 às 09h na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao. 
 
2. OBJETO 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização nos bebedouros 

com o fornecimento e substituição das peças nos aparelhos, de acordo com as especificações constantes no 

anexo do presente edital instalados nas dependências do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará - IGEPREV. 

2.1.   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

 Especificação: Limpeza e higienização de bebedouros tipo garrafão de 20 litros, com execução 
periódica de 4 (quatro) em 4 (quatro) meses. Quando serão testados e verificados todos os 
componentes, peças, e equipamentos, substituindo as que apresentarem deficiências ou desgastes. 

 Atendimento: Os bebedouros deverão ser coletados pela equipe técnica para a execução dos 
serviços de limpeza e higienização nas dependências do IGEPREV e deverão ser devolvidos em seus 
lugares de origem em tempo médio estimado de 24 a 48 horas. 

 Garantia: Todos os bebedouros deverão receber um selo informando as datas do serviço realizado e 
as datas dos próximos serviços; 

 Descrição da limpeza e higienização: Visando remover poeira e substâncias aderidas no bebedouro 
com o objetivo de evitar a contaminação da água. 

a) Limpar interna e externamente cada um dos bebedouros; 
b) A limpeza interna compreende, entre outros, os seguintes procedimentos: limpeza dos reservatórios, da 
cuba, das mangueiras e das torneiras, etc; 
c) A limpeza externa compreende, entre outros, os seguintes procedimentos: limpeza do motor, cabos 
elétricos, serpentinas, paredes, pingadeira, etc; 
d) Utilizar no processo de limpeza produtos que estejam de acordo com as normas de segurança e da 
Vigilância Sanitária (bicarbonato de sódio, hipoclorito, etc.); 
e) Eliminar os vazamentos de água com a utilização de materiais necessários para o conserto (vedantes); 
f) Verificar funcionamento de toda a parte elétrica (motor, cabos elétricos, nível do gás, etc.); 
g) Começar a executar os serviços de limpeza em no máximo dois (02) dias úteis após o recebimento do 
CHAMADO TÉCNICO emitido pelo Executor do Contrato 
                          

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente Cotação os interessados que estejam cadastrados e habilitados junto à SEAD 
e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital, sendo que o não atendimento de quaisquer das 
condições implicará na inabilitação ou desclassificação da proposta. 
 
4. PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1.  O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros 
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do(s) 
produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos necessários à entrega do objeto desta Cotação 
em perfeitas condições de uso. 

4.2.  A validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da mesma. 
4.3.  O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital. 
4.4. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo II, devendo constar os preços 

unitários e totais e o preço total dos itens. 
4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 
 

5.  JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
5.1. Será considerado vencedor da Cotação Eletrônica de Preços aquele que apresentar, durante o 

período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda às 
respectivas especificações e condições do presente Edital. 

 
6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 

6.1.  A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail patricia.cordovil @igeprev.pa.gov.br, 
em até 03 (três) horas, os documentos relacionados abaixo: 

a) Proposta, em folha timbrada da empresa, de acordo com o preço final, com os seguintes dados: razão 
social completa da empresa, nº CNPJ, nº Inscrição Estadual, endereço, identificação do responsável 
pela empresa (nome e CPF), telefone, fax, e-mail e dados bancários atuais;. 

b) Prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

c) Prova de regularidade relativa à seguridade social, fornecida pelo INSS ou pela Receita Federal; 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, contemplando todos os 
tributos de competência nas três esferas de governo, da sede do licitante; 

e) Declaração de caracterização como microempresa ou empresa de pequeno porte, em folha timbrada 
da empresa, se for o caso. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme artigo 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), artigo 27, inciso IV e artigo 29, inciso V da Lei 8.666/93. 

6.2.  As certidões mencionadas nas alíneas “b” a “f” poderão ser substituídas pelo Certificado de Registro 
Cadastral do Estado - CRC fornecido pela SEAD, desde que a validade das certidões constantes do cadastro 
esteja em vigor na data marcada para a realização da sessão. 

 
7. DO PAGAMENTO 

7.1.   O pagamento correrá a conta de recursos próprios do IGEPREV e será efetuado no prazo de até 10 
(dez) dias, após o aceite do objeto contrato, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, por meio de 
ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual deverá ser no Banco do Estado do Pará 

mailto:patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br
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– BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 e 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa 
nº 0018, de 21 de maio de 2008. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis; 

8.2.  As normas que disciplinam esta disputa eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação, e os casos não previstos neste Edital serão decididos pela 
Coordenadora da disputa. 

8.3.  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e 
Legislação informada no preâmbulo do mesmo, os quais regulamentam este procedimento; 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1.  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública da cotação eletrônica constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade. 

 
 
 

Belém, 30 de Setembro de 2016. 
 
 
 

PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÀ  

IGEPREV-PA 
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ANEXO I 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº. 11/2016. 
Processo nº. 2016/356804 

Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré 
Belém (PA)-CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 3198-1700 
 

1. OBJETO DA PROPOSTA 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização nos bebedouros 

com o fornecimento e substituição das peças nos aparelhos, de acordo com as especificações constantes no 

anexo do presente edital instalados nas dependências do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará - IGEPREV. 

Item Especificação dos serviços Qtd Vlr unit. Valor total 

01 Limpeza e higienização dos bebedouros com substituição de 

peças ou componentes se houver necessidade. 

39   

 

 
 
1.1 – PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
1.2 – PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os materiais e equipamentos necessários 
a execução dos mesmos e todos os custos, benefícios, encargos, tributos, taxas e contribuições.  
 
2 - DADOS BANCARIOS 
- Banco: xxx 
- Agencia: xxx 
- Conta Corrente: xxxxx 
 
3- VALIDADE: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua apresentação  

 
 
 

OBS: a proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo licitante. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2016 – IGEPREV 
Cotação Eletrônica 11/1016       Processo nº 2016/356804 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E 

A EMPRESA x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x PARA A REALIZAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO NOS BEBEDOUROS. 

 

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através do INSTITUTO DE GESTÃO 

PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, com sede na Avenida Serzedelo Corrêa, n° 122, Bairro 

Nazaré, CEP 66035-400, inscrito no CNPJ nº. 05.873.910/0001-00, representado neste ato x.x.x.x.x.x.x.x.x, 

conforme a Portaria de nº x.x.x.x.x, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx que delegou poderes, 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x estado civil, nacionalidade, profissão, portadora da Cédula de Identidade n°. x.x.x.x.x 

CPF nº. xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliada na x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., bairro x.x.x.x.x.x CEP: x.x.x.x.x.x, na 

cidade/UF, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida na x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro x.x.x.x.x. CEP x.x.x.x.x.x, neste 

ato representado por x.x.x.x.x.x.x.x.x., estado civil, nacionalidade, profissão, portador da CI nº x.x.x.x.x. e do 

CPF nº x.x.x.x.x.x., residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.x.x CEP: xxxxxxxx, cidade/UF, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADO(A), acordam e ajustam firmar o presente contrato, em 

conformidade com a Cotação eletrônica nº. 11/2016, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº. 

10.520/02 e nº. 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 

obrigam:        

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização nos bebedouros 
com o fornecimento e substituição das peças nos aparelhos, de acordo com as especificações, instalados nas 
dependências do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO OS SERVIÇOS 

2.1. Especificação: Limpeza e higienização de bebedouros tipo garrafão de 20 litros, com execução periódica 
de 4 (quatro) em 4 (quatro) meses. Quando serão testados e verificados todos os componentes, peças, e 
equipamentos, substituindo as que apresentarem deficiências ou desgastes. 

2.2. Atendimento: Os bebedouros deverão ser coletados pela equipe técnica para a execução dos serviços de 
limpeza e higienização nas dependências do IGEPREV e deverão ser devolvidos em seus lugares de 
origem em tempo médio estimado de 24 a 48 horas. 

2.3. Garantia: Todos os bebedouros deverão receber um selo informando as datas do serviço realizado e as 
datas dos próximos serviços; 
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2.4. Descrição da limpeza e higienização: Visando remover poeira e substâncias aderidas no bebedouro com 
o objetivo de evitar a contaminação da água. 
a) Limpar interna e externamente cada um dos bebedouros; 
b) A limpeza interna compreende, entre outros, os seguintes procedimentos: limpeza dos reservatórios, 

da cuba, das mangueiras e das torneiras, etc; 
c) A limpeza externa compreende, entre outros, os seguintes procedimentos: limpeza do motor, cabos 

elétricos, serpentinas, paredes, pingadeira, etc; 
d) Utilizar no processo de limpeza produtos que estejam de acordo com as normas de segurança e da 

Vigilância Sanitária (bicarbonato de sódio, hipoclorito, etc.); 
e) Eliminar os vazamentos de água com a utilização de materiais necessários para o conserto 

(vedantes); 
f) Verificar funcionamento de toda a parte elétrica (motor, cabos elétricos, nível do gás, etc.); 
g) Começar a executar os serviços de limpeza em no máximo dois (02) dias úteis após o recebimento do 

CHAMADO TÉCNICO emitido pelo Executor do Contrato 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. A empresa vencedora do certame iniciará a prestação dos serviços em 05 dias após recebimento da nota 
de empenho, perdurando até o prazo final da vigência contratual. 

3.2. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura. 
3.3. O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 

(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Os serviços foram prestados regularmente; 
b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a decorrente do 

não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 
c) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
e) O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for igual ou inferior ao 

estimado pela Administração para a realização de nova licitação 
f) A CONTRATADA concorde com a prorrogação  

 

CLÁUSULA QUARTA - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços acima descritos poderão ser realizados, regularmente, a cada 04 (Quatro) meses, podendo 
esse prazo ser reduzido ou estendido, a critério da contratante; 

4.2. A limpeza poderá, também, ser realizada somente em parte dos bebedouros, a critério da contratante. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

O preço a ser praticado pelo CONTRATANTE na prestação dos serviços são aqueles ofertados na proposta 
vencedora que correspondem nesta contratação a um valor total anual global de R$x.x.x.x.x.x (x.x.x.x.x.x.x), 
conforme tabela abaixo: 

Item Especificação dos serviços Qtd Vlr unit. Valor total 

01 Limpeza e higienização dos bebedouros com substituição de 

peças ou componentes se houver necessidade. 
39   

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DE PEÇAS 

6.1. Sempre que for necessária a substituição de peças, essa deverá ser realizada pela empresa 
CONTRATADA, após prévia autorização da CONTRATANTE; 

6.2. Sempre que for constatada a necessidade de substituição de peças a empresa CONTRATADA deverá 
apresentar orçamento detalhado, para prévia aprovação contendo os seguintes itens: 
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- Localização do bebedouro no instituto; 
- identificar as peças a serem substituídos; 
- preço unitário e global das peças; 
- prazo de validade do orçamento, não inferior a vinte (20) dias; 

6.3. O orçamento apresentado pela CONTRATADA será objeto de consulta ao mercado, pela contratante; 
6.4. Somente serão pagos pelo IGEPREV os valores referentes às peças substituídas (as que forem 

aprovadas), ficando claro que os serviços decorrentes de sua substituição integram o objeto do 
contrato; 

6.5. As peças substituídas com autorização devem ser devolvidas ao executor. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor devidamente 

designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

7.1. O servidor (nome completo e CPF) que será designado Representante da Administração, bem como seu 
substituto (nome completo e CPF), para o acompanhamento e a fiscalização do contrato que, 
preferencialmente, deverá ter participado da elaboração do Termo de Referência. 

7.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por preposto designado, podendo 
para isso: 
a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da contratada que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência 
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) solicitar à contratada a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado 
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não 
atendam às necessidades. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE 

O controle de limpeza e demais serviços executados em cada bebedouro será feito através de ficha de 
controle de manutenção, que será fornecida pela empresa contratada, devendo conter, entre outras 
informações, a localização exata do bebedouro, sua marca, modelo e os serviços efetivamente realizados. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Obrigações da Contratada: 
a. Executar o objeto contratado dentro dos padrões de saúde por intermédio de pessoas devidamente 

qualificadas; 
b. Executar os serviços nos prazos estabelecidos, nas condições e preços consignados em sua proposta 

comercial; 
c. Assumir quaisquer danos causados diretamente ao IGEPREV ou a Terceiros quando for Constatado 

que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou causados por seus 
empregados ou prepostos, inclusive, assumir os danos eventualmente ocorridos com os materiais, 
equipamentos e ferramentas utilizadas na execução dos serviços, sem possibilidade de 
ressarcimento pelo Contratante; 

d. Fornecer número de telefone e de fax para contato a fim de atender as solicitações da Contratante; 
e. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das Obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus à Contratante, inclusive o transporte; 
f. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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g. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização e ou acompanhamento por parte da contratante; 

h. Caberá a contratada todas as providências e obrigações estabelecidas em legislações específicas de 
acidentes de trabalho quando em ocorrência da espécie forem vitimas seus empregados, no 
desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas 
dependências da contratante; 

i. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 

j. Executar os serviços através de profissionais qualificados, com curso técnico específico da mão-de-
obra oferecida, observando os procedimentos técnicos recomendados pelos fabricantes; 

k. Fornecer Todo o material e equipamentos para a realização dos serviços contratados; 
l. Dar garantia total pelos serviços realizados, comprometendo-se a refazê-los quando constatado 

qualquer falha devidamente comprovada, durante todo o período do Contrato, desde que a 
CONTRATANTE não tenha causado ou contribuído para a ocorrência da falha; 

m. Identificar os empregados que realizarão os serviços a Contratante, os quais deverão estar 
uniformizados; 

n. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, e vice-
versa, por meios próprios e, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas 
situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário; 

o. Substituir, uma vez comprovada a necessidade de imediato qualquer empregado ou preposto da 
CONTRATADA que deixe de merecer confiança, embarace a fiscalização ou ainda que venha a se 
conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram 
conferidas; 

p. Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigações relativas à assistência médica 
(inclusive atendimento médico dentro do local de trabalho em função de acidente ou mal súbito), 
previdência social, seguro contra acidente e quaisquer implicações de natureza trabalhista e fiscal de 
seus empregados; 

q. Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do 
contrato, sendo única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

r. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por culpa, dolo, 
negligência ou imprudência de seus empregados , ficando obrigada a promover o ressarcimento a 
preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua 
responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao direito 
de descontar o valor do ressarcimento em faturas de pagamentos devidos à CONTRATADA, sem 
prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito; 

s. Elaborar e entregar à CONTRATANTE um cronograma de execução dos serviços até 10 (dez) dias após 
a autorização para execução dos serviços, de acordo com os termos deste Projeto. 
 

9.2. Obrigações da contratante: 
a. Os serviços objeto do contrato serão acompanhados e fiscalizados Gerencia de administração e 

serviços da contratante,  
b. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
c. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada; 
d. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 
e. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do contrato; 
f. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificado e 

uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 
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g. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços e 
demais informações que venham a ser solicitada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviço pela CONTRATADA, 
devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 
observado o disposto no art. 35 desta Resolução e os seguintes procedimentos: 
§ 1º A Nota Fiscal/Fatura de Serviço será obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal/Fatura, compatível com os 
empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do art. 31 da 
Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão de obra diretamente envolvida na execução 
dos serviços na contratação de serviços continuados; 

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" a Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores, ou na impossibilidade de acesso a referidos Sistemas, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes à última Nota Fiscal/Fatura de 
Serviço tenha sido paga pela Administração. 

§ 2º O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

§ 3º O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, não 
deverá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação, na inexistência de 
outra regra contratual. 

§ 4º Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 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 formulas: 

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; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

§ 5º Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade 

superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 

responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus ao servidor que deu causa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

As despesas decorrentes desta dispensa de licitação correrão por conta da classificação orçamentária: 
a) Classificação Funcional Programática: 09122.1297-8338: Operacionalização de Ações Administrativas. 
b) Fonte de Recursos: 0261006360 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 
Indireta 
c) Natureza da despesa: 3339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
d) Valor: R$ 3.510,00 (Três mil quinhentos e dez reais). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

12.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do primeiro dia útil da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei; 

12.2. A entrega dos serviços será de acordo com a tabela abaixo: 
a) Atualmente encontram-se instalados no IGEPREV 13 bebedouros, com as seguintes características: 

 PRÉDIO 1   

Item Local Setor Marca/Modelo 

1 1º ANDAR CATEN BELLIEVE CALIPSO 

2 2º ANDAR GECOB LIBELL 

3 3º ANDAR PRESIDENCIA BELLIEVE CALIPSO 

 PRÉDIO 2   

4 TÉRREO SERVIÇO SOCIAL LIBELL 

5 TÉRREO SSA/REPOGRAFIA LIBELL 

6 1º ANDAR PROJUR BELLIEVE CALIPSO 

7 2º ANDAR NUTI/COMPREV ADVANCED PLUS 

8 3º ANDAR DILIGENCIA/COMPREV BELLIEVE CALIPSO 

9 4º ANDAR GECAH BELLIEVE CALIPSO 

 PRÉDIO 3   

10 TÉRREO NURC/ARQUIVO MASTERFRIO ICY 

11 1º ANDAR COPA LIBELL 

12 1º ANDAR GDP LIBELL 

13 1º ANDAR GERAS LIBELL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A empresa contratada será responsável por quaisquer penalidades ou despesas decorrentes de 
infração de leis que se relacionarem com a prestação dos serviços contratados, de forma que, em 
hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas à CONTRATANTE; 

13.2. Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se para a execução dos serviços 
devidamente qualificados e identificados, sob pena não terem permissão para adentrar nas 
dependências do IGEPREV, sem prejuízo da contagem de prazo para a execução dos serviços; 

13.3. Durante procedimentos de transporte e manuseio, utilizar métodos adequados de forma a preservar a 
integridade dos aparelhos e peças. No caso de qualquer dano decorrente do transporte, manuseio, 
desmontagem ou montagem dos aparelhos é de responsabilidade da CONTRATADA a recomposição das 
condições que permitam o seu pleno funcionamento; 

13.4. No caso de extravio de equipamentos ou de adoção de procedimento que os inutilizem, 
responsabilizar-se-á pela sua indenização ou reposição. No caso de reposição deverá ser assegurado que 
os aparelhos possuam, no mínimo, as mesmas características técnicas do aparelho que deu origem à 
obrigação. Tratando-se de indenização, o valor deverá ser definido em função do valor de mercado de 
aparelho similar novo; 

13.5. O extravio será caracterizado quando ocorrer atraso injustificado superior a 10 dias úteis, contados a 
partir da expiração do prazo definido para conclusão dos serviços; 

13.6. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas previamente 
à contratação, assim como manter a compatibilidade com as obrigações assumidas devendo comunicar 
a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
presente ajuste; 

13.7. Executar o serviço objeto deste contrato com a observância de todas as leis, regulamentos e normas 
técnicas pertinentes à atividade, responsabilizando-se por qualquer conseqüência decorrente da 
otimização de meios ou técnicas inadequadas que possam trazer prejuízo à funcionalidade dos 
equipamentos ou a saúde dos seus usuários; 
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13.8. Arcar com qualquer ônus decorrente de acidente de trabalho, que porventura venha a ocorrer com 
seus funcionários durante a exceção dos serviços, nos termos da Portaria nº 3214, do Ministério do 
Trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

13.9. Responsabilizar-se-á pelos atos e omissões de seus funcionários ou prepostos quanto a quaisquer 
danos ou prejuízos que venham a causar, ao patrimônio da Contratante ou de terceiros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Parágrafo primeiro - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 29 do Decreto Estadual nº 
2.069/2006, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantidos a ampla defesa e o contraditório, sem 
prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais à CONTRATADA que: 
a) apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) fizer declaração falsa; e 
f) cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo segundo - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, 
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
às seguintes penalidades: 
a) advertência, que será sempre por escrito; 
b) multa de: 
I - 10% (dez por cento) ao valor de cada etapa não entregue de acordo com o cronograma; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o IGEPREV 
pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
d) rescisão unilateral do contrato, sujeitando a CONTRATADA ao pagamento de indenização à CONTRATANTE 
por perdas e danos; 
e) indenização à CONTRATANTE, relativamente à diferença de custo para contratação de outro licitante. 
 
Parágrafo terceiro - As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração e impedimento de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
 
Parágrafo quarto Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceito 
pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições previstos nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO  
DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pela Lei Estadual nº 5.882/1994, 

5.416/1987 e 6.474/2002, os Decretos nº 199/2003 e 2.069/2006, pela Lei Federal números 10.520/2002, 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, c/c o inciso XII do art. 

55 do mesmo Diploma Legal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) 
dias de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do Estado do Pará. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

É competente o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir questões oriundas deste 
contrato. 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Belém(PA), xx de x.x.x.x.x.x.x de x.x.x.x. 

 

 
__________________________________ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ 
CNPJ 05.873.910/0001-00 

 
 
 

___________________________________ 
EMPRESA  

CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.  ___________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
2. ___________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 


