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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2018 

Processo Administrativo nº 2017/358776 
 

 
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, CNPJ: 05.873.910/0001, criado 
pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma Autarquia dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à 
Secretaria de Estado de Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão 
administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos 
benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência 
do Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (Finanprev e Funprev), mediante Pregoeira 
designada pela Portaria nº 237/2017, publicada em 25 de Outubro de 2017 e Portaria 031/2018, 
publicada em 23/02/2018, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço, nas condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.    
 
O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições 
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Estaduais de nº 199/2003 e n° 967, de 
04 de maio de 2008, a Lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 e Decretos Estaduais n º 877 e 
878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, a Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 
ANEXO I   - Termo de Referência. 
ANEXO II  - Proposta de Preço e Planilha de custos. (Modelo A e B) 
ANEXO III - Modelo de Declaração de vistoria e não vistoria (Modelo I e II) 
ANEXO IV - Declaração que emprega 5% de deficiente 
ANEXO V  - Minuta do Contrato 
 

APLICAÇÃO DA LEI N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
Em havendo participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, serão adotados 

os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O próprio 
sistema do Comprasnet fará a identificação, conforme declaração das empresas participantes. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/03/2018 
HORÁRIO: 10:00 h (horário de Brasília/DF) 
Acesso ao Edital: www.compraspara.pa.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; 
www.igeprev.pa.gov.br  
Acesso Eletrônico à Participação: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 925403  
 

1. DO OBJETO 
1.1.   A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de condução de veículos automotores de pequeno e médio no quantitativo 

http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.igeprev.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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de 03 (três) postos para atender do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 
conforme especificações e quantidades exposta no Termo de Referência Anexo I deste Edital, 
pelo prazo de doze (12) meses. 
1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
2.1. Os postos de serviços a serem licitados são os constantes do quadro abaixo, os quais estão 
especificados detalhadamente no item 10 e 11 do termo de referencia.  
2.2. O local da prestação dos serviços é na Sede do IGEPREV situado na Av. Alcindo Cacela n° 
1962 entre Av. Gentil Bittencourt e Av. Magalhães Barata, bairro de Nazaré, Belém – Pará. 
2.3. Quantidade estimada e qualificação da mão- de-obra; 

Item Descrição do Serviço Quantidade 

1 
Prestação de serviços de condução de veículos automotores de pequeno e 
médio porte, pertencentes à frota oficial do Igeprev (veículos locados). 

3 

 
3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação tem o valor total estimado, devendo 
também ser considerado o valor máximo para contratação, no período de 12 meses, em R$ 
157.066,74 (Cento e cinquenta e sete mil, sesenta e seis reais e setenta e quatro centavos), 
conforme o orçamento constante na folha nº 112 do processo 2017/35876. 
3.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
Unidade Orçamentária – 84201 - IGEPREV 
Programa do PPA 2016/2019- 1297: Manutenção da Gestão 
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338. 
Natureza da despesa: 339037 – Locação de Mão de Obra. 
Fonte de Recursos: 0261006360 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela 
Administração indireta 
Nº ação: 232087 
 
4. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico 
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, que atenderem a todas 
as exigências constantes deste edital e seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação. 
4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas 
para sua correta utilização. 

4.2.1. As empresas interessadas em participar do certame, e que não estejam credenciadas 
no SICAF, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a 
qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro 
dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, art. 3º do Decreto nº 
3.722/2001). O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em 
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qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da 
República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema 
Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

4.3. Caberá à interessada em participar do pregão, na forma eletrônica: 
I- Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando for exigido neste edital, também os seus anexos. 
II- Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 
e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
III- Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
IV- Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 
V- Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica. 
VI- Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação 
do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição. 
e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.5.  Não poderão participar deste Pregão 
4.5.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida registradas no de contratar 

com o IGEPREV, durante o prazo da sanção aplicada; 
4.5.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 

4.5.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado do Pará, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.5.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.5.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 
4.1.1. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
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4.5.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 
agem representando interesse econômico em comum; 

4.5.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.1.2. Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União. 
4.6.  Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 
conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 
117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, por 
ventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará 
sujeito à retenção de tributos e contribuições sociais na fonte, conforme legislação em vigor, em 
decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, 
inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

4.6.1. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, 
após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia 
dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura 
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que 
gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, 
Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

4.6.2. Após a exclusão do regime, a empresa não terá direito à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro com base na maior carga tributária do regime normal de 
tributação. 

4.6.3. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo 
assinalado acima, o IGEPREV cumprirá o disposto no inciso I do artigo 29 da Lei 
complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

 
5. DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 
a data e horário marcado para abertura da Sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global anual 
da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto. 

5.3.  O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital. 

5.4.  O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 

5.5.  O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para 
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
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5.6.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará 
o licitante às sanções previstas neste Edital e legislação correlata, sem prejuízo das sanções 
civis e penais. 

5.7.  As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.8.  Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital; 
5.9.  Até a abertura da Sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1.  A abertura da Sessão Pública deste Pregão, conduzida por Pregoeira e ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

6.2.  Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3.  Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1.  A Pregoeira na abertura da Sessão verificará as propostas apresentadas e só desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 

7.2.  Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário 
e valor consignados no registro de cada lance. 

8.2.  A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da Sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

8.7. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
Sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pela Pregoeira, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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8.10. Decorrido o prazo fixado pela Pregoeira, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances. 
 

9. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
9.1.  Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais 
bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital, ser contratada. 

9.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se 
enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

9.1.4. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento 
licitatório prossegue com os demais licitantes. 

9.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do IGEPREV, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e 
facultará à Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.4. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 
conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 
115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP que se dedique a outra atividade 
de cessão de mão de obra que não a exclusiva do objeto deste pregão não poderá se 
beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional e estará sujeita à retenção na fonte 
de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação prevista para os demais 
contribuintes, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional em 
consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII § 1º, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

9.5. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a 
Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    
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10.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 

de preços adequada ao último lance, no mesmo dia, no prazo de 01 (UMA) hora, devidamente 
preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, preferencialmente, em 
arquivo único, após convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” 
no sistema Comprasnet. A proposta de preços deverá, ainda, conter os seguintes 
documentos:  
10.1.1. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela 

licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais 
componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de 
serviço envolvido na contratação; 

10.1.2. A licitante deverá apresentar sua proposta com base em convenção coletiva de 
trabalho ou em outra norma coletiva mais benéfica aplicável à categoria envolvida na 
contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 

10.1.3. Caso a licitante apresente proposta com salário inferior ao piso salarial estabelecido, a 
Pregoeira fixará prazo para ajuste da proposta. 

10.2. A Pregoeira examinará a proposta quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor 
estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

10.3. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
IGEPREV ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.5. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

10.6. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão; 

10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 
43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se 
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
10.7.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
10.7.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 

dissídios coletivos de trabalho; 
10.7.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao 

Ministério da Previdência Social; 
10.7.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
10.7.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
10.7.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 

com a iniciativa privada;  
10.7.7. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 
10.7.8. Estudos setoriais; 
10.7.9. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.  

10.7.9.1. O não atendimento à solicitação da Pregoeira no prazo fixado ou a recusa em 
fazê-lo implica a desclassificação da proposta.  
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10.7.9.2. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.  
10.8. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pela Pregoeira.  
10.9. A pregoeira anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pela pregoeira 
acerca da aceitação do lance de menor valor.  

10.10. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 
a ser estabelecido pela Pregoeira. 

10.11. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados no 
prazo de 03 (três dias) a Gerencia de Administração e Serviços do IGEPREV, situado na Av. 
Alcindo Cacela nº 1962 Bairro: Nazaré, CEP: 66.040-020, Belém – Pará.,  com os seguintes 
dizeres em sua parte externa frontal:  

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  002/2018 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.12. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

10.13. Somente na impossibilidade de envio dos documentos solicitados através da opção “enviar 
anexo” do Comprasnet, será aceito o envio através de e-mail, os quais serão disponibilizados 
para os demais licitantes que assim solicitarem, os quais devem informar e-mail. 

10.14. A aceitabilidade da Proposta será condicionada ao Menor Preço e, além disso, todos os 
itens do(s) grupo(s) deverão apresentar preço igual ou inferior ao máximo estimado pela 
Administração, sob pena de desclassificação.  

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando na “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

 

11. DA HABILITAÇÃO 
11.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 

I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso; e 

11.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do item 11.1 
poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF (habilitação parcial), assegurado à já 
inscrita o direito de apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

11.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

11.4. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 
REGULARIDADE TRABALHISTA: 
11.4.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
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Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo 
em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

 
11.5. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
11.5.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;  
11.5.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social 

exigível, apresentado na forma da lei; 
Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o 
seguinte:  
11.5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores 

a 1;  
11.5.4. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por 
cento) do valor estimado para a contratação; 

11.5.5. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação;  

11.5.5.1. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 

11.5.5.2. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 
3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço 
Patrimonial poderá ser atualizados por índices oficiais. 

11.5.6. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

 
11.6. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 
11.6.1.  Um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a empresa executa ou executou 
satisfatoriamente, pelo período mínimo de 1 (um) ano, atividades em características e 
quantidades compatíveis com o objeto desta licitação, em quantidade de, no mínimo, 
2 (dois) postos.  

11.6.2. Será admitido o somatório de atestados, desde que referentes a contratos mantidos 
concomitantemente.  

11.6.3.  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior.  

11.6.4. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade do atestado solicitado, apresentando, dentre outros documentos, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em 
que foram prestados os serviços ou a publicação do mesmo em Diário Oficial. 

11.6.5. Declaração de que a licitante tem ou instalará escritório na cidade de Belém/PA com 
representação dotada de infraestrutura administrativa e técnicas adequadas, com 
recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços 
contratados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do 
contrato. 

11.7. Planilha de custos e formação de preços das categorias. 
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11.8. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

11.9. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções  
SICAF, LISTA DE INIDONEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada a 
licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

11.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

11.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

11.12. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 
documentos. 

11.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 
nome da matriz. 

 
12. DO RECURSO 

12.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual, 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

12.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 

12.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 

12.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

12.5. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do 
licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de eventuais contrarrazões pelos 
demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em 
formulários próprios, salvo quando não for possível por motivo devidamente comprovado, 
devendo ser escritos e entregues em duas vias, originais, e protocolizadas na sede da 
CONTRATANTE, até às 16h do dia em que se encerra o prazo, devendo, ainda, serem enviadas 
através do e-mail patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br. 

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia, em formulário 
próprio, no ato da sessão pública, e fora dos respectivos prazos legais, enviados por email, 
bem como os que não contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou 
preposto da empresa.  

12.7. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos 
interessados, na Sala da Gerência de Administração e Serviços – GERAS, nos dias úteis, no 
horário de 09h às 16h. 

12.8. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão 
apreciados pela autoridade competente. 
 

mailto:maria.duarte@igeprev.pa.gov.br
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 
13.2. A homologação deste Pregão compete a Diretora de Administração e finanças do IGEPREV. 
13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 
14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por contrato 
administrativo (Anexo V) assinado pelas partes, verificado o disposto no §4º do art. 62 da Lei 
n.º 8.666/1993, entre o IGEPREV e a licitante vencedora. 

14.2. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da ciência da 
convocação, para assinar o contrato, do qual fará parte integrante o Edital e a proposta e 
demais documentos apresentados pela licitante vencedora. 

14.3. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de assinado pelo 
Ordenador de Despesa do IGEPREV e terá eficácia após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado – D.O.E. 

14.4. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato no 
D.O.E.  

14.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pelo IGEPREV. 

14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios 
se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

14.7. Quando o licitante convocado não assinar a contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após negociações 
e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no 
art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

14.8. Estão estabelecidas na minuta do CONTRATO as condições e formas de pagamento, 
acréscimos e supressões, reajuste dos preços e obrigações da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE (Anexo V).  
 

15. DAS SANÇÕES 
15.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o IGEPREV e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% 
(dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos 
seguintes casos: 

15.2. Cometer fraude fiscal; 
15.3. Apresentar documento falso; 
15.4. Fizer declaração falsa; 
15.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
15.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
15.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
15.8. Não mantiver a proposta. 
15.9. Para os fins da Subcondição 14.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  
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16.  DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
16.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá pedir esclarecimentos, ou impugnar o ato convocatório 
deste Pregão mediante petição, devidamente instruída com a indicação dos pressupostos de 
fato e de direito que a instruírem, a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
patricia.cordovil@igeprev. pa.gov.br com cópia para andre.arcanjo@igeprev.pa.gov.br. 

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital, até o segundo dia útil que 
anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 
vício não suspenderá o curso deste certame.  

16.3. A Pregoeira, auxiliado pelo setor jurídico, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

16.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes 
da data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente para os endereços eletrônicos 
acima citados. 

16.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
sistema eletrônico para os interessados. 

 
17.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação, da pregoeira em contrário. 

17.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou 
anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as 
licitantes tenham direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Art. 18, do 
Decreto n° 3.555/00. 

17.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta (Art. 20, Parágrafo 
único, do Decreto nº 5.450/05). 

17.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

17.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a realização do serviço 
pela Administração. 

mailto:patricia.cordovil@igeprev.%20pa.gov.br
mailto:andre.arcanjo@igeprev.pa.gov.br
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17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normal. 

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

17.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

17.11. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste certame.  
17.12. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página 
web, no endereço www.comprasnet.gov.br, opção “Fornecedores/Licitações”, ficando as 
licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela pregoeira. 

 
18.   DO FORO 

18.1.  Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente a 
Justiça Estadual, Seção Judiciária de Belém no Estado do Pará. 

 
   
Belém - PA, 22 de Fevereiro de 2018. 
 
Patricia Cordovil Pinheiro – Pregoeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO  

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de condução de veículos automotores de pequeno e médio no quantitativo de 03 (três) 
postos para atender do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.  
 
2. OBJETIVO  

Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos 
possíveis da contratação e o atendimento adequado das necessidades da Administração.  
 
3. JUSTIFICATIVA  

Considera-se pela necessidade de deslocamento, a serviço, de servidores a outros órgãos da 
Administração Pública, empresas privadas e municípios do Estado, bem como para atender a 
demanda de serviços administrativos regulares como o transporte de documento, pequenas 
encomendas, e serviços eventuais, como realização de eventos fora das dependências do Instituto. 

 
4. LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO, LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. LOCAL.  
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará: Av. Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré, 

Belém/PA, no horário de 08:00 as 17:00 de segunda a sexta feira.  
 

5. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS  
5.1. Eventualmente, haverá necessidade de deslocamento dos motoristas para localidades do Interior 
do Estado, o que implica no pagamento pela contratada de diárias para cobertura de despesas com 
alimentação e hospedagem.  

5.2. Para os Motoristas, no caso de deslocamento para fora do Município de Belém para indenizar 
suas despesas com pernoite, alimentação e locomoção urbana, será paga diária no valor de R$ 95,00 
(Noventa e cinco reais – Grupo A) e R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais – Grupo B), valor 
aproximado à menor diária paga ao servidor público do Estado do Pará, com as devidas deduções, 
conforme Decreto Estadual nº 0734 de 7 de abril de 1992. 

Grupo A – Ananindeua, Benevides, Castanhal, Colares, Curuça, Igarapé Açu, Inhangapi, Magalhães 
Barata, Maracanã, Marapanim, Marituba, Mosqueiro(distrito), Santa Isabel do Pará, Santa Barbará do 
Pará, Santo Antonio do Tauá, São Francisco do Pará, Terra Alta, Vigia, São João da Ponta. 
Grupo B – Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almerin, 
Altamira,Anajás, Augusto Correa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bannach, Barcarena, Belém, 
Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, 
Bujaru, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Chaves Concordia do Pará, 
Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionopólis, Curralinho, Dom Eliseu, Eldorado dos 
Carajas, Faro, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianesia do Pará, Gurupá, Igarapé Mirim, 
Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba, Itupiranja, Jacareacanga, jacundá, juruti,Limoeiro do Ajuru, Mãe do 
Rio, Marabá. Medicilândia, Melgaço, Moju, Mocajuba, Monte Alegre, Muaná, Nona Ipixuna, Nova 
Timboteua, Nova Esperança do Piriá, Novo Progresso, Novo Repartimento Obidos, Oieiras do Pará, 
Oriximina, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, palestina do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau 
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D’arco, Peixe Boi, Placas, Ponta de Pedras, Portel, Primavera, Piçarra, Prainha, Porto de Moz, 
Quatipuru, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Ruropólis, Salinopólis, Salvaterra, Santa Cruz do 
Arari, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das barreiras, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, 
Santarém, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do 
Capim, São Geraldo do Araguaia, São João de Piabas, São João do Araguaia, São Miguel do Guamá, 
São Felix do Xingu, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Senador José Porfirio, Tailândia, Terra Santa, 
Tomé Açú, Trairão, Traquateua, Tucumã, Tucural, Tucurui, Ulianopolis, Uruará, Vitória do Xingu, 
Viseu, Xinguara.  

5.3. O valor ofertado na Planilha de Custos deverá ser líquido, ou seja, já descontado o valor do vale-
refeição fornecido e do vale-transporte. A Administração não procederá a nenhum desconto do valor 
da diária ofertado na licitação a título de vale-refeição fornecido e de vale transporte.  

5.4. A diária será paga por dia de afastamento, no caso de viagens em que, a critério da 
Administração, haja necessidade de pernoite do motorista fora da área metropolitana de Belém, 
sendo seu valor pago pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite.  

5.5. A CONTRATANTE comunicará formalmente à empresa CONTRATADA a realização de viagem a 
serviço, com antecedência mínima de 72 horas, para efeito de adiantamento das diárias ao motorista 
destacado para a viagem e futuro reembolso à CONTRATADA.  

5.6. Quando o motorista estiver viajando a serviço e por consequência recebendo diárias, não fará jus 
a horas-extras e adicional noturno, salvo em caso de efetiva comprovação de serviços noturnos 
prestados.  

5.7. Quando de ocorrência de diárias durante a execução contratual, o pagamento será efetuado por 
meio da apresentação de Nota Fiscal específica, ou, desde que discriminado, na Nota Fiscal mensal 
referente ao preço global fixo do contrato. Para o cálculo discriminado das despesas efetivamente 
realizadas com diárias, deverá ser utilizada a mesma Planilha de Custos que a licitante vencedora 
apresentou em sua proposta, inserindo o valor e o número de diárias no campo específico.  

5.8. Somente serão pagas as diárias previamente autorizadas pela Administração e efetivamente 
realizadas. 

5.9. A forma de cálculo adotada tem como justificativa a de que “diárias” é um insumo como 
qualquer outro, e que deve estar inserido na Planilha de Custos da licitante.  

5.10. O simples ressarcimento do valor das diárias traria prejuízos à CONTRATADA, na medida que 
incorre em custos com tributos, despesas administrativas e remuneração quando presta um serviço e 
emite Nota Fiscal.  

5.11. O quadro abaixo discrimina o quantitativo de diárias mensais por unidade de serviço. Todavia 
um condutor não está limitado a se deslocar apenas três dias por mês. O quantitativo mensal será o 
produto do número de unidades de serviço por três. Assim um mesmo condutor poderá viajar quatro 
dias e outro somente dois, por exemplo, desde que seja respeitado o limite mensal.  

Item Descrição Qtd Valor Unitário Valor estimado 

01 Diárias – grupo A 90 R$   95,00 R$ 8.550,00 

02 Diárias – grupo B 40 R$ 135,00 R$ 5.400,00 

 
6. HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
6.1. No horário de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira e o horário da prestação será 
dentro do intervalo entre 08h00min e 17h00min, o qual poderá ser alterado de acordo com a será 
definido de acordo com a necessidade do CONTRATANTE.  
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7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DA QUALIDADE DE SERVIÇOS  
7.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços serão de responsabilidade da fiscalização dos 
contratos por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração, entre outros, dos 
seguintes aspectos:  
a) Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da 
qualidade demandada;  
b) Recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigida;  
c) Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  
d) Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e  
e) Satisfação do público usuário.  
 
7.2 A fiscalização do contrato poderá, para fins de realização da verificação mencionada no item 
anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos neste Termo de Referência, no Edital de 
Licitação, inclusive seus anexos, ou na legislação vigente.  
 
8. ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO  
8.1 Os serviços referentes aos postos aqui contratados se enquadram como serviços continuados, 
pois suas interrupções podem comprometer a continuidade das atividades da Administração e as 
contratações devem se estender por mais de um exercício financeiro e continuamente.  

8.2 O serviço a ser contratado possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificações usuais do mercado, enquadrando-se, 
portanto, como serviços comuns, nos termos do § 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/2005.  

8.3 Assim, tais serviços podem ser licitados na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.  
 
9. UNIDADE DE MEDIDA E QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Conforme dispõe o art. 43 da IN SLTI/MPOG nº 002/2008, o serviço será contratado por posto de 
serviço, estabelecendo-se uma estimativa de menor preço unitário mensal pelo período de 12 meses.  
9.2. Os períodos e os quantitativos de unidades de serviços prestados poderão ser alterados por meio 
de termo aditivo de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, mediante comunicação à 
CONTRATADA e respeitado o equilíbrio econômico/financeiro do contrato.  

9.3. O contrato no interesse da Administração poderá ser prorrogado por até sessenta meses, 
conforme inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.  
 
10. DESCRIÇÃO SERVIÇOS  
10.1. Os serviços serão prestados na Sede do IGEPREV, com deslocamentos às Unidades que 
compõem o IGEPREV, suas proximidades, região Metropolitana de Belém e eventualmente no 
interior do estado.  

10.2. A execução dos serviços compreende:  
a) Transporte de autoridades, servidores e demais funcionários;  
b) Transporte de documentos, mobiliários, e materiais diversos à Sede, mediante prestação de 
serviços de condução de veículos.  

10.3. A execução dos serviços deve se dar com disciplina, presteza, cordialidade, assiduidade, 
pontualidade, e, principalmente, com atenção e cuidado na realização de cada atividade;  
10.4. Eventuais deslocamentos ao interior do Estado (fora da região metropolitana de Belém) serão 
comunicados com antecedência à CONTRATADA, que deverá realizar, no prazo de até 24 horas úteis 
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anteriores à data do deslocamento, o pagamento de diárias para alimentação e hospedagem dos 
motoristas, no valor previsto no Contrato.  
 
11. QUANTIDADE ESTIMADA E QUALIFICAÇÃO DA MÃO- DE-OBRA  
11.1. Para a execução do objeto deste Termo de Referência será registrada a quantidade abaixo 
mencionada.  

Item Descrição do Serviço Quantidade 

1 
Prestação de serviços de condução de veículos automotores de pequeno 
e médio porte, pertencentes à frota oficial do Igeprev (veículos locados). 

3 

11.2. Qualificação da Mão de Obra  
11.2.1. Para atender à demanda dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de profissionais que 
preencham os seguintes requisitos básicos:  

a) Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”;  
b) Curso de direção defensiva;  
c) Conhecimento das vias públicas da cidade de Belém e região metropolitana;  
d) Escolaridade mínima: ensino médio.  

 
12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
12.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão na forma do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, a fiscalização dos serviços, inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que achar 
conveniente, informações do seu andamento;  

12.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;  

12.3. O CONTRATANTE isenta-se de todas as responsabilidades sobre quaisquer irregularidades 
cometidas pelos motoristas dos veículos durante o período da prestação de serviço, inclusive 
infrações de trânsito e acidentes;  
 
13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

13.1. Disponibilizar até o 4º dia útil, salvo determinação de outro prazo diverso e superior, após o 
recebimento da ordem de serviço, os motoristas, nos locais e horários fixados pelo CONTRATANTE, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços, 
conforme o estabelecido;  

13.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  
13.3. Substituir os motoristas nos casos de se mostrarem inaptos para atividade e/ou quando não 
estiverem em conformidade com o prescrito no 11.2., no prazo máximo de 24 horas, a partir do 
recebimento de notificação;  
13.4. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na 
execução dos serviços;  
13.5. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 
sobre seus serviços;  
13.6. Implementar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de 
conduta;  

13.7. Apresentar relação dos motoristas, 01 (um) dia útil antes do previsto para o início do serviço, 
onde deverá constar:  
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a) Nome completo, data de nascimento, número e data da primeira habilitação;  

13.8. Designar, formalmente, um profissional para representá-la junto à CONTRATANTE (preposto) 
sempre que provocado pela CONTRATANTE, para exercer a supervisão e controle do pessoal, 
inclusive, quanto ao cumprimento das atividades diárias, jornada de trabalho, utilização do crachá e 
uniforme, respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados por seu pessoal, ficando 
claramente definido que os prestadores de serviço disponibilizados para execução do contrato 
estarão subordinados hierarquicamente a este profissional;  

13.8.1. O preposto será responsável por:  

a) Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para 
sua realização;  

b) Controlar a assiduidade e pontualidade dos ocupantes dos postos de trabalho, inclusive 
repondo os postos faltantes;  

c) Reportar-se ao Fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências 
pertinentes para a correção das falhas detectadas;  

13.9. Orientar os motoristas quanto à necessidade de acatar às instruções do Preposto do 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da CONTRATANTE;  

13.10. Orientar os motoristas para comunicarem imediatamente à Fiscalização, qualquer 
anormalidade ocorrida durante o serviço;  

13.11. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, 
relativos à execução contratual;  

13.12. Cumprir as prescrições da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018-ANEXO VI, bem como 
posteriores atualizações;  

13.13. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, 
uniformes para os seus empregados. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente fornecer, a título de 
uniforme, os itens descritos no ANEXO II, substituindo-os, em 02 (dois) dias úteis, quando necessário, 
e renová-los em período regular não superior a seis meses, contados a partir da assinatura do 
contrato. Em caso de novas contratações, o prazo para apresentação de uniforme será de 15 dias 
corridos;  

13.14. Não repassar aos seus empregados os custos do uniforme;  

13.15. Se houver motorista do sexo feminino, o uniforme deverá seguir os padrões descritos no 
ANEXO II, com as adaptações necessárias. Está proibido o uso de saia;  

13.16. Se gestante, o uniforme deverá ser apropriado, e substituído sempre que necessário;  

13.17. Apresentar os motoristas à Fiscalização, no Edifício sede da CONTRATANTE, situado a Av. 
Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré Belém/PA, às 08h do dia marcado para o início das atividades, 
haja vista a necessidade de que sejam conhecidos os colaboradores, e estes conhecerem a rotina de 
e instalações de trabalho;  

13.18. Apresentar original ou cópia autenticada dos documentos que comprovem o atendimento dos 
requisitos exigidos no subitem 11.2 no primeiro dia da prestação de serviço.  

13.19. Atestado de Capacidade Técnica Operacional – Deverá ser apresentado atestado, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços de condução 
de veículos, no quantitativo mínimo de 50% dos serviços pretendidos (item 11.1 do Termo de 
Referência). No caso de ser fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deverá estar com firma 
reconhecida, acompanhada de original ou cópia autenticada do respectivo contrato firmado;  
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15.19.1. O atestado apresentado deverá conter as seguintes informações mínimas: nome e cargo 
da pessoa que os assina, quantitativo e/ou valor da prestação dos serviços;  

15.19.2. No caso de ser fornecido por pessoa jurídica de direito privado, deverá estar com firma 
reconhecida, acompanhada de original ou cópia autenticada do respectivo contrato firmado, 
bem como de pelo menos 01 (uma) nota fiscal do referido serviço prestado;  

13.20. Se necessário for, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços 
em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente à 
CONTRATADA podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida;  

13.21. Efetuar, conforme norma vigente, o pagamento dos salários, pontualmente, aos seus 
empregados, utilizados diretamente na prestação dos serviços contratados, via depósito bancário na 
conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da 
Administração;  

13.22. Apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, o comprovante das 
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas;  

13.23. Fornecer, juntamente com os demais documentos que acompanham a fatura mensal, todos os 
dados necessários para que a CONTRATANTE possa viabilizar os depósitos previstos nos incisos II e IV 
do art. 19-A da IN MPOG/SLTI nº 02/2008, tais como os dados bancários (banco, agência, conta 
corrente e os pessoais de seus trabalhadores diretamente vinculados à execução do contrato (nomes, 
nº do CPF) e demais dados necessários para essa finalidade; 

13.24. Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, sendo responsável 
pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e 
trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 
pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, incidentes sobre o objeto do contrato, 
ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a contratante;  

13.24.1 Fica esclarecido que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do 
contrato, qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados que a 
CONTRATADA fornecer para execução dos serviços;  

13.24.2. No caso de a CONTRATADA, uma vez notificada para regularizar as pendências, 
permanecer inadimplente, a CONTRATANTE poderá providenciar a rescisão unilateral do 
contrato;  

13.25 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes e mal súbito de que seus empregados possam ser 
vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada nos arts. 3º e 6º do 
Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 28.11.67;  

13.26. A empresa CONTRATADA será responsável pela integridade de seus empregados na execução 
dos serviços, devendo manter, durante a vigência do contrato, seguro pessoal de seus empregados;  

13.27. A empresa que apresentar documentação falsa, fraudar ou cometer fraude fiscal estará sujeita 
às penalidades previstas no item 14.1, bem como às previstas em legislação específica;  

13.28. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual;  

13.29. Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas rescisórias ou que os 
empregados da CONTRATADA serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;  
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e será 
descredenciada no SICAF/outro sistema de cadastro do Governo Federal, sem prejuízo de multa de 
até 10% sobre o valor da contratação e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da 
ampla defesa, a licitante que:  

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 
preços ou o contrato;  
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;  
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) comportar-se de modo inidôneo;  
h) cometer fraude fiscal.  

 
14.2. Pelo atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total do objeto do Contrato, a 
Administração do IGEPREV poderá garantida a defesa prévia, aplicar as seguintes sanções:  

a) advertência  
b) multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor global do 
respectivo posto, limitada 10% do valor global do item contratado, caso a CONTRATADA não 
inicie o serviço no prazo estipulado e nas condições avençadas;  
c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do item contratado, no caso de 
inexecução total ou parcial do serviço;  
d) multa em decorrência das infrações abaixo descritas, considerando os graus e percentuais 
indicados nas Tabelas 1 e 2, limitada a 10% do valor global do item contratado: 

 
Tabela 1 

GRAU 
 
CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor mensal do contrato 

2 0,40% do valor mensal do contrato 

3 0,80% do valor mensal do contrato 

4 1,00% do valor mensal do contrato 

5 1,50% do valor mensal do contrato 

6 4,10% do valor mensal do contrato 

 
Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU Incidência 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequência letais; 

6 por ocorrência 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais; 

6 
por dia e por 
unidade de 
atendimento 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, conforme Edital do Pregão 
Eletrônico n.º xx/20xx; 

4 por ocorrência 
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4 
Permitir a presença de empregado não uniformizado 
e/ou sem crachá; 

2 
por empregado e 
por ocorrência 

 
Para os itens a seguir, deixar de: 

 
  

5 
Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal; 

1 
por funcionário e 
por dia 

6 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do fiscalizador; 

2 por ocorrência 

7 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente no prazo estipulado no TR; 

1 
por funcionário e 
por dia 

8 

Entregar os salários, vales-transporte e/ou vales-
refeição nas datas avençadas em Convenção 
Coletiva de Trabalho, sem prejuízo de demais 
sanções legais; 

5 
por funcionário e 
por dia 

9 
Efetuar a reposição de funcionários faltosos no prazo 
estipulado no TR; 

2 
por funcionário e 
por dia 

10 
Fornecer uniformes para seus empregados nas 
especificações, quantitativos e periodicidade indicada 
no Anexo II. 

2 
por funcionário e 
por dia 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º xx/20xx não previstos nesta tabela de 
multas; 

2 
por item e por 
ocorrência 

12 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º xx/20xx e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador; 

3 
por item e por 
ocorrência 

13 
Pagar as diárias dos condutores conforme descrito no 
item 7.18. deste Termo de Referência 

1 
Por ocorrência e 
por dia de atraso 

 
14.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, bem 
como não manter atualizada todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, poderá ensejar 
a rescisão do contrato.  

14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, na impossibilidade, 
recolhidas no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumpridas, 
serão cobradas judicialmente.  

14.5. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória deverá ser 
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.  

14.6. O pedido de prorrogação para início da execução do serviço não terá efeito suspensivo e deverá 
ser encaminhado por escrito, antes de expirado o prazo contratual, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela CONTRATADA, competindo a Administração a concessão da 
prorrogação pleiteada.  

14.7. Compete a Administração a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1, 14.2, alíneas 
“b”, “c” e “d”,  a penalidade de advertência, prevista no item 14.2, alínea “a”, facultada a defesa do 
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  
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14.8. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 
informado.  

14.9. As sanções de multa poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções previstas neste 
edital.  

14.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, a empresa licitante será penalizada de acordo com a 
legislação. 
 
15. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) A execução dos serviços contratados terá o acompanhamento da Fiscalização designada pela 
CONTRATANTE;  
b) A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio público 
(IGEPREV) ou de terceiros, decorrente do não cumprimento das normas internas e leis de trânsito;  
c) A Fiscalização não permitirá que, durante o serviço, sejam executadas tarefas em desacordo com o 
objeto deste Termo de Referência;  
d) A existência de fiscalização do CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime as 
responsabilidades da CONTRATADA.  
 
16. DO PAGAMENTO  
16.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados e diárias pagas 
aos condutores por deslocamentos fora da área metropolitana que exijam pernoite, mediante 
depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas 
em sua proposta, até 30 (trinta) dias corridos, contado da data da liquidação da despesa, que se dará 
mediante o ateste da nota fiscal efetuado pelo servidor ou Comissão responsável pela fiscalização, 
observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA;  

16.2 No caso do valor do pagamento não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei 
n.º 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, nas condições 
referidas acima;  

16.3. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado, juntamente com a documentação que comprove o 
recolhimento das contribuições sociais específicas de seus empregados a serviço desta Autarquia 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), consistindo no PROTOCOLO DE 
ENVIO DE ARQUIVOS EMITIDO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL, RELAÇÃO DOS TRABALHADORES 
CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP – RE E RELAÇÃO DE TOMADORES – RET, bem como a folha de 
pagamento, correspondentes ao mês da última competência vencida;  

16.4. A comprovação mediante a documentação acima referenciada será exigida a partir do segundo 
faturamento, ocasião em que deverá ser apresentada a documentação relativa ao primeiro mês de 
execução de serviços, e assim sucessivamente, sendo que no último faturamento será exigida 
também a documentação relativa ao último mês de execução dos serviços, ou seja, da mesma 
competência a que o faturamento se referir, de forma que durante a execução financeira do contrato 
seja apresentada toda a documentação correspondente ao período de vigência contratual;  
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16.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;  

16.6. Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de 
banco ou outra instituição do gênero;  

16.6. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação 
obrigatória (Receita Federal, INSS, CNDT e FGTS) e parcial (Fazenda Municipal) da CONTRATADA 
junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-
line” feita pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade ou mediante a comprovação 
documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS 
e a Fazenda Municipal; 
16.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira 
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 
da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
EM = I x N x VP Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX/100)/365  
I = (6/100)/365 
I = 0,0001644  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  
16.8. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores serão rateados à base de 1/30 
(um trinta avos) por dia do valor mensal dos serviços, considerando-se o mês de 30 (trinta) dias. Nos 
meses intermediários os encargos da efetiva prestação dos serviços serão cobrados considerando-se 
o mês de 30 (trinta) dias, para que não ultrapasse o valor global;  
16.9. As notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência ou 
com qualquer vício serão devolvidas à CONTRATADA, não correndo, neste caso, o prazo estipulado 
no subitem 16.2, iniciando-se, somente, a partir da sua completa regularização. 
 
17. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
17.1 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após análise da proposta de preço e dos 
documentos de habilitação, atendidas as exigências do Edital, houver ofertado o menor valor unitário 
mensal.  
17.2 As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a prestação dos 
serviços relativos ao item.  
 
18. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS  

A contratação pretendida se dará por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, em sessão pública realizada por meio do sistema eletrônico, no Portal de 
Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br.  
 
19. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

O pagamento dos serviços será em parcelas mensais, em moeda corrente nacional, por meio de 
ordem bancária, e ocorrerá até o décimo dia útil, contados do recebimento dos documentos de 
cobrança corretamente apresentado, referente à competência vencida.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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20. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

20.1 O objeto será aceito após a verificação, pela fiscalização do contrato, do cumprimento de todas 
as obrigações e especificações constantes do contrato, do Edital e dos demais documentos 
integrantes do procedimento licitatório, e ainda em conformidade com a legislação de regência. 

20.2 A execução completa do contrato só acontecerá quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da 
contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.  
 
Belém, 05 de Fevereiro de 2018. 
 
 
André Arcanjo Seixas da Silva 
Gerente de Administração e Serviços  
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ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

Ref.: Pregão Eletrônico IGEPREV nº. 002/2018. 
Processo nº. 2017/358776 

 
Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Alcindo Cacela nº 1962 – Bairro Nazaré  
Belém – Pará                     CEP: 66.040-020 
 
1 - OBJETO DA PROPOSTA 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de condução de veículos 
automotores de pequeno e médio no quantitativo de 03 (três) postos para atender do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará.  
 

Item Descrição Quant
. 

Postos 

Preço 
Mensal 

Preço 12 
meses 

01 Prestação de serviços de condução de veículos 
automotores de pequeno e médio porte, 
pertencentes à frota oficial do Igeprev (veículos 
locados). 

 
03 

  

Total    

 
1.1 – PREÇO MENSAL GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
1.2 – PREÇO GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES: 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. 
 
Carimbo/assinatura proponente 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  
 

Fonte:  

  Nº do 
Processo 

  

  Licitação 
Nº 

  

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 
 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF  

C Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa 
em dissídio coletivo 

 

D Número de meses de execução contratual  

  

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Tipo de 
serviço 

Unidade de 
medida 

Quantidade total a contratar (em função da unidade 
de medida) 

  

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que 
concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa. 

 Nota 2: As provisões constantes desta planilha poderão ser desnecessárias quando se tratar de 
determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para 
com a Administração. 

ANEXO III-A 

 (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à 
mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) 

  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

 Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
  

Módulo 1: Composição da remuneração 

1 Composição da 
remuneração 

 Valor 
(R$) 

A Salário base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade   

D Adicional noturno   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de hora extra   

G Outros (especificar)   

  TOTAL DA 
REMUNERAÇÃO 

  

  

Módulo 2: Benefícios mensais e diários 

2  Benefícios mensais e diários Valor 
(R$) 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre 
outros) 

 

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

 Total de Benefícios mensais e diários  

 
 Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago 
pelo empregado). 
  
 
Módulo 3: Insumos diversos 
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Nota: Valores mensais por empregado 

3 Insumos diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

  Total de Insumos Diversos   

 

 Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições: 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras 
contribuições 

Percentual 
(%) 

Valor 
(R$) 

A INSS     

B SESI ou SESC     

C SENAI ou SENAC     

D INCRA     

E Salário educação     

F FGTS     

G Seguro acidente do trabalho     

H SEBRAE     

Total     

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do  FGTS e demais contribuições são aqueles 
estabelecidos pela legislação vigente. 
Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

  Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário 

4.2 13º (décimo terceiro) salário  Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) salário  

Subtotal   

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 
13º (décimo terceiro)salário 

  

Total   
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 Submódulo 4.3:  Afastamento Maternidade 

4.3  Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento Maternidade   

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento 
Maternidade 

 

TOTAL   

  
  
Submódulo 4.4: Provisão para rescisão 

4.4 Provisão para rescisão Valor 
(R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado   

C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio 
indenizado 

  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio 
trabalhado 

  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio 
trabalhado 

 

Total   

  

 Submódulo 4.5: Custo de reposição do profissional ausente 

4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente VALOR 
(R$) 

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal   
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G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional ausente 

 

Total   

  

Quadro-Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4: Encargos sociais e 
trabalhistas 

Valor 
(R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e 
outras contribuições 

 

4.2 13º (décimo-terceiro) salário  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5. Custo de reposição do profissional 
ausente 

 

4.5 Outros (especificar)  

 Total  

  

Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro 

 5 Custos indiretos, 
tributos e lucro 

Percentual 
(%) 

Valor 
(R$) 

A Custos indiretos   

B Lucro   

C Tributos   

 B.1. Tributos federais 
(especificar) 

  

 B.2  Tributos estaduais 
(especificar) 

  

 B.3  Tributos municipais 
(especificar) 

  

 Total   

Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
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Anexo III-B 
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
Quadro-Resumo do custo por empregado 

  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários   

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas   

Subtotal (A + B +C+ D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

(retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59) 
  

Anexo III-C 
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
Quadro-Resumo do valor mensal dos serviços 
  

 Tipo de 
serviço (A) 

Valor 
propos

to 
por 

empreg
ado (B) 

Qtde. de 
empregad

os por 
posto (C) 

Valor 
proposto 

por 
posto (D) = 

(B x C) 

Qtde. 
de 

postos 
(E) 

Valor total 
do 

serviço 
(F) = (D x 

E) 

I Serviço 1 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

II Serviço 2 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

..

. 
Serviço .. 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II +...)   

 
  
Anexo III-D  
Quadro demonstrativo do valor global da proposta 

  Valor Global da Proposta 

  Descrição Valor (R$) 
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A Valor proposto por unidade de medida *   

B Valor mensal do serviço   

C Valor global da proposta 
(valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do 
contrato). 

  

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 
(retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59). 
   

 
Fonte: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-
normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO QUE EMPREGA 5% DE DEFICIENTE 
 

Ref.: Pregão Eletrônico IGEPREV nº. 002/2018. 
Processo nº. 2017/358776 

 
 
(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 
estabelecida a -----------------------------------------------------------------------------------------(endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, 
portador (a) da Carteira de Identidade n°. ----------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, 
DECLARA, para fim do disposto no inciso I do Art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, que 
possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento 
ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará. 
 
Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 20xx 
 
 
 
 
 
 
Assinatura/carimbo 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2XXX - IGEPREV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXX       PROCESSO nº 2017/358776 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, CELEBRADO ENTRE 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. 

 
 
 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, Autarquia Estadual, criada pela Lei 
Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Avenida Alcindo Cacela n° 1962 – Bairro Nazaré, CEP 66.040-020, Belém – Pará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
05.873.910/0001-00, representado neste ato por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador do RG nº x.x.x.x.x e CPF nº x.x.x.x.x., residente e domiciliada x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro 
x.x.x.x.x.x CEP: xx.xxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x./UF, conforme a Portaria nº xxx/xxxx, publicada no DOE no 
dia xx/xx/xxxx, a qual delegou poderes, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, EMPRESA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede a 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro x.x.x.x.x.x.x.x, cidade/UF, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA. 
Neste ato representado por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº 
x.x.x.x.x e CPF nº x.x.x.x.x., residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, bairro x.x.x.x.x.x CEP: xx.xxx-xxx, na 
cidade de x.x.x.x.x.x./UF, ao final assinados, têm entre si justo e acertado o presente Contrato Administrativo 
de Serviços de condução de veículos automotores, o qual se encontra  vinculado à proposta apresentada pela 
CONTRATADA e o estabelecido no Edital XXX/XXXX, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, 
regendo-se pelos preceitos e princípios de direito público, em especial as disposições da Lei Complementar nº 
101/2000, a Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Estadual n.º 6.474/2002 (regulamentada pelo Decreto Estadual 
n.º 0199/2003), pela Lei Federal 8.666/93 e legislação correlata, pelo Edital e pelas cláusulas e condições 
seguintes, que na melhor forma de direito, mutuamente aceitam e outorgam e reciprocamente se obrigam a 
cumprir 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Empresa especializada para prestação de serviços de condução de veículos automotores de pequeno e 
médio no quantitativo de 03 (três) postos para atender do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará.  

1.2. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico xxX/201x e seus 
Anexos, Processo 2017/358776 do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à 
proposta da CONTRATADA. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços serão prestados na Sede do CONTRATANTE, com deslocamentos às Unidades que 
compõem o IGEPREV, suas proximidades, região Metropolitana de Belém e eventualmente no interior 
do estado.  

2.2. A execução dos serviços compreende:  
a) Transporte de autoridades, servidores e demais funcionários;  
b) Transporte de documentos, mobiliários, e materiais diversos à Sede, mediante prestação de serviços 
de condução de veículos.  
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2.3. Horário da realização dos serviços: 

2.3.1. No horário de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira e o horário da prestação será 
dentro do intervalo entre 08h00min e 17h00min, o qual poderá ser alterado de acordo com a 
será definido de acordo com a necessidade do CONTRATANTE.   

2.4. A execução dos serviços deve se dar com disciplina, presteza, cordialidade, assiduidade, pontualidade, 
e, principalmente, com atenção e cuidado na realização de cada atividade;  

2.5. Eventuais deslocamentos ao interior do Estado (fora da região metropolitana de Belém) serão 
comunicados com antecedência à CONTRATADA, que deverá realizar, no prazo de até 24 horas úteis 
anteriores à data do deslocamento, o pagamento de diárias para alimentação e hospedagem dos 
motoristas, no valor previsto no Contrato.  

2.6. Qualificação da Mão de Obra  

2.6.1. Para atender à demanda dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de profissionais que 
preencham os seguintes requisitos básicos:  

a) Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”;  
b) Curso de direção defensiva;  
c) Conhecimento das vias públicas da cidade de Belém e região metropolitana;  
d) Escolaridade mínima: ensino médio.   

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato tem início na data de xx/xx/xxxx e encerramento em xx/xx/xxxx, 
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

3.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

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

3.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação; 

3.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

3.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. O valor mensal da contratação dos motoristas é de R$ x.x.x.x.x.x (por extenso), perfazendo o valor total 
de R$ x.x.x.x.x.x (por extenso) por ano; 

4.2. O valor mensal estimado de diárias é de R$ x.x.x.x.x.x (por extenso), perfazendo o valor total de R$ 
x.x.x.x.x.x (por extenso) por ano; 

4.3. O valor total geral do contrato é de R$ x.x.x.x.x.x (por extenso), perfazendo o valor total de R$ 
x.x.x.x.x.x (por extenso)  

4.4. Nos valores 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. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,  
prevista no orçamento do IGEPREV, para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

 Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

 Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção da Gestão. 

 Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 – Operacionalização de Ações Administrativas 

 Fonte de Recurso: 0261006360 - Recurso próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 
Indireta 
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 Natureza de Despesa: 339037: Locação de Mão de Obra 

 N° Ação: 232087 

 Valor: R$ x.x.x.x.x.x..x 

5.2. No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 
natureza, no valor de R$ x.x.x.x.x.x.x.x.x (por extenso) cuja alocação será feita no início do exercício 
financeiro de 2018. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será creditado em favor do vencedor mediante crédito em conta corrente aberta no 
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme determina o Decreto Estadual n.º 877 de 31 de 
março de 2008, ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018, de 21 de maio de 2008 
da Secretaria de Estado de Fazenda, publicada no DOE nº 31.174 de 23 de maio de 2008. 

6.2.  O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá providenciar 
a abertura de conta corrente na agência de sua preferência. 

6.3.  Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência bancária dos 
pagamentos serão por conta da CONTRATADA. 

6.4. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados e diárias pagas aos 
condutores por deslocamentos fora da área metropolitana que exijam pernoite, mediante depósito 
bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua 
proposta, até o 30 (trinta) dias corridos, contado da data da liquidação da despesa, que se dará 
mediante o ateste da nota fiscal efetuado pelo servidor ou Comissão responsável pela fiscalização, 
observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA 

6.5. No caso do valor do pagamento não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 
8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, nas condições 
referidas acima;  

6.6. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal discriminando a execução 
do serviço efetivamente prestado, juntamente com a documentação que comprove o recolhimento das 
contribuições sociais específicas de seus empregados a serviço desta Autarquia (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Previdência Social), consistindo no PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS EMITIDO 
PELO CONECTIVIDADE SOCIAL, RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP – RE E 
RELAÇÃO DE TOMADORES – RET, bem como a folha de pagamento, correspondentes ao mês da última 
competência vencida;  

6.7. A comprovação mediante a documentação acima referenciada será exigida a partir do segundo 
faturamento, ocasião em que deverá ser apresentada a documentação relativa ao primeiro mês de 
execução de serviços, e assim sucessivamente, sendo que no último faturamento será exigida também 
a documentação relativa ao último mês de execução dos serviços, ou seja, da mesma competência a 
que o faturamento se referir, de forma que durante a execução financeira do contrato seja apresentada 
toda a documentação correspondente ao período de vigência contratual;  

6.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;  

6.9. Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou 
outra instituição do gênero;  

6.10. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação 
obrigatória (Receita Federal, INSS, CNDT e FGTS) e parcial (Fazenda Municipal) da CONTRATADA junto 
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita 
pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade ou mediante a comprovação documental da 
manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS e a Fazenda 
Municipal; 
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6.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX/100)/365  
I = (6/100)/365 
I = 0,0001644  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  

6.12. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores serão rateados à base de 1/30 (um 
trinta avos) por dia do valor mensal dos serviços, considerando-se o mês de 30 (trinta) dias. Nos meses 
intermediários os encargos da efetiva prestação dos serviços serão cobrados considerando-se o mês de 
30 (trinta) dias, para que não ultrapasse o valor global;  

6.13. As notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste contrato ou com qualquer 
vício serão devolvidas à CONTRATADA, não correndo, neste caso, o prazo estipulado no subitem 5.2, 
iniciando-se, somente, a partir da sua completa regularização. 

6.14. Procedimentos para pagamento de diárias: 

6.14.1. Eventualmente, haverá necessidade de deslocamento dos motoristas para localidades do 
Interior do Estado, o que implica no pagamento pela CONTRATADA de diárias para cobertura de 
despesas com alimentação e hospedagem.  

6.14.2. Para os Motoristas, no caso de deslocamento para fora do Município de Belém para indenizar 
suas despesas com pernoite, alimentação e locomoção urbana, será paga diária no valor de R$ 
95,00 (Noventa e cinco reais – Grupo A) e R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais – Grupo B), 
valor aproximado à menor diária paga ao servidor público do Estado do Pará, com as devidas 
deduções, conforme Decreto Estadual nº 0734 de 7 de abril de 1992. 

Grupo A – Ananindeua, Benevides, Castanhal, Colares, Curuça, Igarapé Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, 
Maracanã, Marapanim, Marituba, Mosqueiro(distrito), Santa Isabel do Pará, Santa Barbará do Pará, Santo 
Antonio do Tauá, São Francisco do Pará, Terra Alta, Vigia, São João da Ponta. 
Grupo B – Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almerin, 
Altamira,Anajás, Augusto Correa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bannach, Barcarena, Belém, Bom 
Jesus do Tocantins, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Bujaru, Breves, 
Cachoeira do Arari, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Chaves Concordia do Pará, Conceição do Araguaia, 
Cumaru do Norte, Curionopólis, Curralinho, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajas, Faro, Floresta do Araguaia, 
Garrafão do Norte, Goianesia do Pará, Gurupá, Igarapé Mirim, Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba, Itupiranja, 
Jacareacanga, jacundá, juruti,Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Marabá. Medicilândia, Melgaço, Moju, 
Mocajuba, Monte Alegre, Muaná, Nona Ipixuna, Nova Timboteua, Nova Esperança do Piriá, Novo 
Progresso, Novo Repartimento Obidos, Oieiras do Pará, Oriximina, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, 
palestina do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau D’arco, Peixe Boi, Placas, Ponta de Pedras, Portel, 
Primavera, Piçarra, Prainha, Porto de Moz, Quatipuru, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Ruropólis, 
Salinopólis, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das barreiras, Santa Maria do 
Pará, Santana do Araguaia, Santarém, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São Domingos do 
Araguaia, São Domingos do Capim, São Geraldo do Araguaia, São João de Piabas, São João do Araguaia, 
São Miguel do Guamá, São Felix do Xingu, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Senador José Porfirio, 
Tailândia, Terra Santa, Tomé Açú, Trairão, Traquateua, Tucumã, Tucural, Tucurui, Ulianopolis, Uruará, 
Vitória do Xingu, Viseu, Xinguara.  

6.14.3. O valor ofertado na Planilha de Custos deverá ser líquido, ou seja, já descontado o valor do vale-
refeição fornecido e do vale-transporte. A Administração não procederá a nenhum desconto do 
valor da diária ofertado na licitação a título de vale-refeição fornecido e de vale transporte.  
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6.14.4. A diária será paga por dia de afastamento, no caso de viagens em que, a critério da 
Administração, haja necessidade de pernoite do motorista fora da área metropolitana de Belém, 
sendo seu valor pago pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite.  

6.14.5. A CONTRATANTE comunicará formalmente à empresa CONTRATADA a realização de viagem a 
serviço, com antecedência mínima de 72 horas, para efeito de adiantamento das diárias ao 
motorista destacado para a viagem e futuro reembolso à CONTRATADA.  

6.14.6. Quando o motorista estiver viajando a serviço e por consequência recebendo diárias, não fará 
jus a horas-extras e adicional noturno, salvo em caso de efetiva comprovação de serviços 
noturnos prestados.  

6.14.7. Quando de ocorrência de diárias durante a execução contratual, o pagamento será efetuado por 
meio da apresentação de Nota Fiscal específica, ou, desde que discriminado, na Nota Fiscal 
mensal referente ao preço global fixo do contrato. Para o cálculo discriminado das despesas 
efetivamente realizadas com diárias, deverá ser utilizada a mesma Planilha de Custos que a 
licitante vencedora apresentou em sua proposta, inserindo o valor e o número de diárias no 
campo específico.  

6.14.8. Somente serão pagas as diárias previamente autorizadas pela Administração e efetivamente 
realizadas. 

6.14.9. A forma de cálculo adotada tem como justificativa a de que “diárias” é um insumo como 
qualquer outro, e que deve estar inserido na Planilha de Custos da licitante.  

6.14.10. O simples ressarcimento do valor das diárias traria prejuízos à CONTRATADA, na medida que 
incorre em custos com tributos, despesas administrativas e remuneração quando presta um 
serviço e emite Nota Fiscal.  

6.14.11. O quadro abaixo discrimina o quantitativo de diárias mensais por unidade de serviço. Todavia 
um condutor não está limitado a se deslocar apenas três dias por mês. O quantitativo mensal 
será o produto do número de unidades de serviço por três. Assim um mesmo condutor poderá 
viajar quatro dias e outro somente dois, por exemplo, desde que seja respeitado o limite 
mensal.  

Item Descrição Qtd Valor Unitário  Valor estimado 

01 Diárias – grupo A 90   

02 Diárias – grupo B 40   

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA– REPACTUAÇÃO 

7.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela 
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no 
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à 
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma  estatuída no 
Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 
2008. 

7.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 
necessários à execução do serviço. 

7.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

7.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir 
dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da 
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

7.3.2. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para 
apresentação das propostas constante do Edital. 
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7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última 
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última 
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que 
celebrada ou apostilada.  

7.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra 
da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, 
caso não haja prorrogação. 

7.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, 
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

7.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser 
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

7.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra; 

7.7.2. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos 
custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

7.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA 
proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para 
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, 
sob pena de preclusão.  

7.9.    Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a 
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções 
coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

7.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 
coletivo ou convenção coletiva.  

7.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que 
não tratem de matéria trabalhista. 

7.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, 
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 
profissional abrangida pelo contrato. 

7.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por 
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos 
itens abrangidos, considerando-se: 

7.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

7.13.2. as particularidades do contrato em vigência; 

7.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados; 

7.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 
outros equivalentes; 

7.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela 
dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e 
Formação de Preços da CONTRATADA. 

7.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
CONTRATADA. 

7.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 

7.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
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7.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

7.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver 
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou 
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo 
esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 
contagem da anualidade em repactuações futuras. 

7.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e 
apenas em relação à diferença porventura existente. 

7.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

7.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os 
atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos 
custos. 

7.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1.1. Indicar os responsáveis pela gestão do contrato, aos quais competirão, na forma do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, a fiscalização dos serviços, inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que 
achar conveniente, informações do seu andamento;  

8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;  

8.1.3. O CONTRATANTE isenta-se de todas as responsabilidades sobre quaisquer irregularidades 
cometidas pelos motoristas dos veículos durante o período da prestação de serviço, inclusive 
infrações de trânsito e acidentes;  

 

8.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

8.2.1. Disponibilizar até o 4º dia útil, salvo determinação de outro prazo diverso e superior, após o 
recebimento da ordem de serviço, os motoristas, nos locais e horários fixados pelo 
CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite 
de assumir os serviços, conforme o estabelecido;  

8.2.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;  

8.2.3. Substituir os motoristas nos casos de se mostrarem inaptos para atividade e/ou quando não 
estiverem em conformidade com o prescrito no 11.2., no prazo máximo de 24 horas, a partir do 
recebimento de notificação;  

8.2.4. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na 
execução dos serviços;  

8.2.5. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 
sobre seus serviços;  

8.2.6. Implementar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas 
de conduta;  

8.2.7. Apresentar relação dos motoristas, 01 (um) dia útil antes do previsto para o início do serviço, 
onde deverá constar:  

a) Nome completo, data de nascimento, número e data da primeira habilitação;  

8.2.8. Designar, formalmente, um profissional para representá-la junto à CONTRATANTE (preposto) 
sempre que provocado pela CONTRATANTE, para exercer a supervisão e controle do pessoal, 
inclusive, quanto ao cumprimento das atividades diárias, jornada de trabalho, utilização do 
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crachá e uniforme, respondendo por todos os atos e fatos gerados ou provocados por seu 
pessoal, ficando claramente definido que os prestadores de serviço disponibilizados para 
execução do contrato estarão subordinados hierarquicamente a este profissional;  

8.2.9. O preposto será responsável por:  

a) Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização;  

b) Controlar a assiduidade e pontualidade dos ocupantes dos postos de trabalho, inclusive repondo 
os postos faltantes;  

c) Reportar-se ao Fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas;  

8.2.10. Orientar os motoristas quanto à necessidade de acatar às instruções do Preposto do 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da CONTRATANTE;  

8.2.11. Orientar os motoristas para comunicarem imediatamente à Fiscalização, qualquer anormalidade 
ocorrida durante o serviço;  

8.2.12. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, relativos 
à execução contratual;  

8.2.13. Cumprir as prescrições da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018-ANEXO VI, bem como 
posteriores atualizações;  

8.2.14. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, uniformes 
para os seus empregados. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente fornecer, a título de 
uniforme, os itens descritos no ANEXO II, substituindo-os, em 02 (dois) dias úteis, quando 
necessário, e renová-los em período regular não superior a seis meses, contados a partir da 
assinatura do contrato. Em caso de novas contratações, o prazo para apresentação de uniforme 
será de 15 dias corridos;  

8.2.15. Não repassar aos seus empregados os custos do uniforme;  

8.2.16. Se houver motorista do sexo feminino, o uniforme deverá seguir os padrões descritos no ANEXO 
II, com as adaptações necessárias. Está proibido o uso de saia;  

8.2.17. Se gestante, o uniforme deverá ser apropriado, e substituído sempre que necessário;  

8.2.18. Apresentar os motoristas à Fiscalização, no Edifício sede da CONTRATANTE, situado a Av. 
Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré Belém/PA, às 08h do dia marcado para o início das 
atividades, haja vista a necessidade de que sejam conhecidos os colaboradores, e estes 
conhecerem a rotina de e instalações de trabalho;  

8.2.19. Apresentar original ou cópia autenticada dos documentos que comprovem o atendimento dos 
requisitos exigidos no subitem 2.6 no primeiro dia da prestação de serviço.  

8.2.20. Se necessário for, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços 
em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado 
previamente à CONTRATADA podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária 
semanal estabelecida;  

8.2.21. Efetuar, conforme norma vigente, o pagamento dos salários, pontualmente, aos seus 
empregados, utilizados diretamente na prestação dos serviços contratados, via depósito 
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte 
da Administração;  

8.2.22. Apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, o comprovante das 
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas;  

8.2.23. Fornecer, juntamente com os demais documentos que acompanham a fatura mensal, todos os 
dados necessários para que a CONTRATANTE possa viabilizar os depósitos previstos nos incisos 
II e IV do art. 19-A da IN MPOG/SLTI nº 02/2008, tais como os dados bancários (banco, agência, 
conta corrente e os pessoais de seus trabalhadores diretamente vinculados à execução do 
contrato (nomes, nº do CPF) e demais dados necessários para essa finalidade; 
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8.2.24. Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, sendo responsável 
pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e 
trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 
pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, incidentes sobre o objeto do 
contrato, ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, 
não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE;  

8.2.25. Fica esclarecido que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do contrato, 
qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados que a CONTRATADA 
fornecer para execução dos serviços;  

8.2.26. No caso de a CONTRATADA, uma vez notificada para regularizar as pendências, permanecer 
inadimplente, a CONTRATANTE poderá providenciar a rescisão unilateral do contrato;  

8.2.27. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes e mal súbito de que seus empregados possam ser 
vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada nos arts. 3º e 6º do 
Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784, de 
28.11.67;  

8.2.28. A empresa CONTRATADA será responsável pela integridade de seus empregados na execução 
dos serviços, devendo manter, durante a vigência do contrato, seguro pessoal de seus 
empregados;  

8.2.29. A empresa que apresentar documentação falsa, fraudar ou cometer fraude fiscal estará sujeita 
às penalidades previstas na cláusula 9 deste contrato, bem como às previstas em legislação 
específica;  

8.2.30. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual;  

8.2.31. Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas rescisórias ou que os 
empregados da CONTRATADA serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, 
sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;  

 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e será 
descredenciada no SICAF/outro sistema de cadastro do Governo Federal, sem prejuízo de multa de até 
10% sobre o valor da contratação e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, a licitante que:  
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços ou o 
contrato;  
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;  
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) comportar-se de modo inidôneo;  
h) cometer fraude fiscal.  

 

9.2. Pelo atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total do objeto do Contrato, a 
Administração do IGEPREV poderá garantida a defesa prévia, aplicar as seguintes sanções:  
a) advertência  
b) multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor global do respectivo 
posto, limitada 10% do valor global do item contratado, caso a CONTRATADA não inicie o serviço no 
prazo estipulado e nas condições avençadas;  
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c) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do item contratado, no caso de inexecução 
total ou parcial do serviço;  
d) multa em decorrência das infrações abaixo descritas, considerando os graus e percentuais indicados 
nas Tabelas 1 e 2, limitada a 10% do valor global do item contratado: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor mensal do contrato 

2 0,40% do valor mensal do contrato 

3 0,80% do valor mensal do contrato 

4 1,00% do valor mensal do contrato 

5 1,50% do valor mensal do contrato 

6 4,10% do valor mensal do contrato 

 
Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU Incidência 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequência letais; 

6 por ocorrência 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; 

6 
por dia e por unidade de 
atendimento 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, conforme Edital do Pregão Eletrônico 
n.º xx/20xx; 

4 por ocorrência 

4 
Permitir a presença de empregado não uniformizado e/ou 
sem crachá; 

2 
por empregado e por 
ocorrência 

 
Para os itens a seguir, deixar de: 

 
  

5 
Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal; 

1 por funcionário e por dia 

6 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
fiscalizador; 

2 por ocorrência 

7 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente no prazo estipulado no TR; 

1 por funcionário e por dia 

8 
Entregar os salários, vales-transporte e/ou vales-refeição nas 
datas avençadas em Convenção Coletiva de Trabalho, sem 
prejuízo de demais sanções legais; 

5 por funcionário e por dia 

9 
Efetuar a reposição de funcionários faltosos no prazo 
estipulado no TR; 

2 por funcionário e por dia 

10 
Fornecer uniformes para seus empregados nas 
especificações, quantitativos e periodicidade indicada no 
Anexo II. 

2 por funcionário e por dia 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º xx/20xx não previstos nesta tabela de multas; 

2 por item e por ocorrência 

12 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão Eletrônico 
n.º xx/20xx e seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador; 

3 por item e por ocorrência 

13 
Pagar as diárias dos condutores conforme descrito no item 5 
do Termo de Referência 

1 
Por ocorrência e por dia de 
atraso 
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9.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, bem como não 
manter atualizada todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, poderá ensejar a rescisão 
do contrato.  

9.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, na impossibilidade, 
recolhidas no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumpridas, 
serão cobradas judicialmente.  

9.5. Os prazos de adimplemento das obrigações CONTRATADAs admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória deverá ser recebida 
contemporaneamente ao fato que a ensejar.  

9.6. O pedido de prorrogação para início da execução do serviço não terá efeito suspensivo e deverá ser 
encaminhado por escrito, antes de expirado o prazo contratual, anexando-se documento 
comprobatório do alegado pela CONTRATADA, competindo a Administração a concessão da 
prorrogação pleiteada. 

9.7. Compete a Administração a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1, 9.2, alíneas “b”, “c” e 
“d”,  a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  

9.8. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.  

9.9. As sanções de multa poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções previstas neste edital.  

9.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e 
contratar com a Administração, a empresa licitante será penalizada de acordo com a legislação. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

12.1.2. 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. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

13.1. Os serviços referentes aos postos aqui contratados se enquadram como serviços continuados, pois 
suas interrupções podem comprometer a continuidade das atividades da Administração e as 
contratações devem se estender por mais de um exercício financeiro e continuamente.  

13.2. O serviço a ser contratado possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificações usuais do mercado, enquadrando-se, 
portanto, como serviços comuns, nos termos do § 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/2005. 

13.3.  O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor 
devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

13.4. 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. 

13.5. 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: 

13.5.1. 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; 

13.6. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes aos  serviços, objeto 
desta licitação, para efeito de pagamento. 

13.7. O exercício de fiscalização pelo fiscal do CONTRATANTE, acima, não excluirá nem reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista no 
Pregão Eletrônico Nº xx/201x, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado 
fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 

15.2. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os seguintes 
endereços: 

CONTRATANTE: Avenida Alcindo Cacela, 1962, Nazaré, Belém/Pará; CEP 66.040-020, Belém, PA. Telefones: 
(91) 31823500/31823507 

CONTRATADA: endereço, bairro, CEP , cidade, estado, email, telefone fixo/móvel 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será a 
Justiça Estadual, Subseção Judiciária de Belém/PA. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 

Belém, XX de X.X.X..X.X.X de 201X. 
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____________________________ 
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

CONTRATANTE 
 
 

___________________________________ 
RESPONSÁVEL EMPRESA 

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHA DA CONTRATADA: 
 
 
________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
 
 
 
TESTEMUNHA DA CONTRATANTE: 
 
 
_______________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 


