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EDITAL 
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 015/2018 

Processo n° 2018/253737 
 

O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, 
torna público para ciência dos interessados, que através de sua Coordenadora PATRICIA CORDOVIL 
PINHEIRO, Portaria de designação 148 de 08/06/2016 e por determinação do Decreto nº. 2.168 de 10 
de março de 2010, o qual institui o Sistema de Cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação 
de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previstas nos incisos I e II e 
parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA que será regida 
pela Lei nº 8.666/1993, Decreto Estadual n° 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a Resolução nº. 
001/SEPOF/PA e demais exigências previstas neste edital. 
 
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por uma coordenadora, por 
meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 
suas fases a ser realizada no dia 02/08/2018 às 09h na plataforma do site 
http://web.banparanet.com.br/cotacao. 

 
2. OBJETO 

2.1.  Contratação de empresa para Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio 
conforme a NBR 12962 e segundo a quantidade e especificações abaixo:  

Item Tipo Recarga/ Especificação Quant. 

01 Recarga Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO²) 6kg 05 Unid. 

02 Recarga Extintor de incêndio do tipo carga d’água pressurizada  - pressão 
permanente 10L 

05 Unid. 

03 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico seco 4kg 05 Unid. 

04 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 6kg 19 unid. 

05 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 12kg 02 Unid. 

    T o t a  36 unids 

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

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

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

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

preços unitários e totais e o preço total por lote, quando for o caso. 
4.5.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

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

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

 
6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 

6.1.  A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail licitacoes@ igeprev.pa.gov.br, em 

até 24 (vinte e quatro) horas, os documentos relacionados abaixo: 

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

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

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

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

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

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

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

7. CONDIÇÕES GERAIS 
7.1.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

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

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

7.4.  Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 
a) Do modelo da Proposta de Preço – Anexo I 

b) Termo de Referência – Anexo II 

c) Minuta do Contrato – Anexo III 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

Belém, 25 de Julho de 2018. 
 

PATRICIA C PINHEIRO 
Coordenadora de Disputa da 

Cotação Eletrônica -IGEPREV-PA 
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ANEXO I 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº 015/2018. 
Processo nº 2018/253737 

Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Alcindo Cacela nº 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 
CEP: 66.0040-020 – Fone: (91) 31823506 
 

1 OBJETO DA PROPOSTA: 
1.1 Contratação de empresa para Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio 

conforme a NBR 12962 e segundo a quantidade e especificações abaixo:  
 

ITEM Especificação Qtd Valor Unitário Valor Total 

01 Extintor de incêndio com carga de gás 
carbônico (CO²) 6kg 

05 Unid. 
  

02 Extintor de incêndio do tipo carga 
d’água pressurizada - pressão 
permanente 10L 

05 Unid. 
  

03 Extintor de incêndio com carga de pó 
químico seco 4kg 

05 Unid. 
  

04 Extintor de incêndio com carga de pó 
químico (ABC) 6kg 

19 unid. 
  

05 Extintor de incêndio com carga de pó 
químico (ABC) 12kg 

02 Unid. 
  

TOTAL  

 
1.2 PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

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

 

OBS: Esta proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo licitante. 

informar nº telefones fixo, celular e-mail 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para inspeção, manutenção e recarga em extintores de 

incêndio de acordo com as normas da ABNT 12962/1998 (NBR12962). 
 

2. JUSTIFICATIVA 
A contratação dos serviços é necessária para recarregar e sinalizar os extintores de incêndio, 

visando atender as normas de segurança e proteção do bem público e também a segurança dos 
servidores e dos bens patrimoniais do IGEPREV. 

 
3.  ESPECIFICAÇÃO 

3.1 Executar a limpeza dos componentes aparentes e colocar quadro de instruções quando estiver 
ilegível ou inexistente, verificando a incolumidade dos lacres de inviolabilidade dos equipamentos. 
3.2 Manter etiqueta de informação protegida convenientemente e presa ao bojo do equipamento, com 
data de carregamento, data de recarga e número de identificação. 
3.3 Verificar os indicadores de pressão (manômetros) quando o extintor for do tipo pressurizado. 
3.4 Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente, examinando-se o seu aspecto externo, os 
lacres, os manômetros. Quando o extintor for do tipo pressurizado, verificar se o bico e válvulas de alívio 
não estão entupidos. 
3.5 Inspeção de Extintores de Gás Carbônico, quanto à necessidade de manutenção de 1º, 2º e 3º nível, 
as realizando se necessário. 
3.6 Inspeção de demais extintores, quanto à necessidade de manutenção de 1º, 2º e 3º nível, as 
realizando se necessário. 
3.7 Conferência, por pesagem, de carga de cilindros carregados com dióxido de carbono. 
3.8 Manter etiqueta de informação protegida convenientemente e presa ao bojo do equipamento, com 
data de carregamento, data de recarga e número de identificação. 

 
4. QUANTIDADE 

Item Tipo Recarga/ Especificação Quant. 

01 Recarga Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO²) 6kg 05 Unid. 

02 Recarga Extintor de incêndio do tipo carga d’água pressurizada  - pressão 
permanente 10L 

05 Unid. 

03 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico seco 4kg 05 Unid. 

04 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 6kg 19 unid. 

05 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 12kg 02 Unid. 

    T o t a  36 unids 

 
5. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
5.1 Executar os serviços, objeto do presente termo, dentro dos padrões previstos na NBR 12962 que 

trata de “Inspeção, manutenção e recarga em extintores de Incêndio; 

5.2 Arcar com todas as despesas provenientes da realização do serviço tais como troca de dispositivos 

/acessórios (mangotes, esguichos, suporte, difusor, medidor de pressão e conjunto de válvula), recargas 

e outras, sem custo adicional para o CONTRATANTE. 

5.3  Fornecer toda a mão-de-obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação 

em vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços. 

5.4 Assumir, de forma exclusiva, todas as despesas que venha a contrair com vistas a executar os 

serviços, ficando certo, desde já, que o CONTRATANTE, não será responsável solidário por tais despesas. 
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5.5 Executar ensaios, testes e demais rotinas exigidas por normas técnicas oficiais, arcando com todas 

as responsabilidades técnicas e financeiras para a realização dos testes necessários à aferição dos 

serviços, conforme dispõe o Art. 75 da Lei Nº 8.666/93. 

5.6 Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita 

execução dos serviços contratados. 

5.7 Fornecer todos os equipamentos/materiais indispensáveis à boa execução dos serviços, 

assumindo toda a responsabilidade pelo transporte do objeto contratado, carga e descarga dos 

mesmos, bem como por sua perda. 

5.8 Possuir todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, tais como ferramentas, 

maquinaria e aparelhamento. 

5.9 Providenciar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), adequado para todo o pessoal 

envolvido na execução dos serviços, bem como se comprometer a eliminar condições inseguras nos 

locais de trabalho e cumprir as normas específicas de segurança e higiene do trabalho. 

5.10 Entregar juntamente com o objeto, os certificados de garantia, bem como aqueles obtidos junto 

ao INMETRO, para os produtos que assim o exigem. 

5.11 Executar os serviços de manutenção no prazo não superior a 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento da nota de empenho. 

5.12 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

5.13 Responsabilizar-se pelo deslocamento dos seus técnicos aos locais necessários, pela retirada e 

entrega dos equipamentos, assim como pelas despesas de transporte, frete e seguro correspondentes. 

5.14 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado sem a devida 

anuência da CONTRATANTE. 

5.15 Apresentar justificativa por escrito e devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e de impedimento de 

execução por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE, em documento contemporâneo 

a sua ocorrência, caso não puder cumprir os prazos estipulados para a execução total ou parcial dos 

serviços. 

5.16 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação. 

5.17 Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços contratados. 

5.18 Responder nos casos de qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam 

eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade. 

5.19 A CONTRATADA obriga-se a corrigir os serviços não aceitos pela CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 3 (três) dias corridos a contar do aviso da rejeição. 

5.20 A CONTRATADA deverá cumprir a garantia dos serviços de manutenção de 2º e 3º níveis, de 

acordo com as legislações em vigor. 

5.21 A CONTRATADA deverá realizar o teste hidrostático obrigatoriamente, independente da data do 

último teste hidrostático realizado. 

 
6. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE. 

6.1.  Permitir o acesso da CONTRATADA às dependências do IGEPREV, possibilitando-lhes executar os 

serviços e as verificações técnicas necessárias, desde que devidamente identificados. 

6.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da CONTRATADA encarregados 

da execução dos serviços venham solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos. 
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6.3. Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente através de pessoa por ela indicada. 

6.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
 
7. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO. 

7.1 INSPEÇÃO 
Exame periódico, efetuado por pessoal habilitado, que se realiza no extintor de incêndio, com a 
finalidade de verificar se este permanece em condições originais de operação. 
 
7.2 MANUTENÇÃO 
Serviço efetuado no extintor de incêndio, com a finalidade de manter suas condições originais de 
operação, após sua utilização ou quando requerido por uma inspeção. 

7.2.1 MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL 
Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por pessoal habilitado, que pode ser executada 
no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina 
especializada. 

7.2.2 MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL 
Manutenção que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados e por pessoal 
habilitado. 

7.2.3 MANUTENÇÃO DE TERCEIRO NÍVEL OU VISTORIA 
Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos. 

 

7.3 RECARGA: Reposição ou substituição de carga nominal de agente extintor e/ou expelente. 
7.3.1 COMPONENTES ORIGINAIS: Aqueles que formam o extintor como originalmente fabricado 

ou que são reconhecidamente fabricados pelo fabricante do extintor. Exceção para o quadro de 
instruções, desde que contenha as informações originais do fabricante e a identificação da empresa de 
manutenção. 

7.3.2 ENSAIO HIDROSTÁTICO: Aquele executado periodicamente em alguns componentes do 
extintor de incêndio sujeito a pressão permanente ou momentânea, utilizando-se normalmente a água 
como fluído, que tem como principal objetivo avaliar a resistência do componente a pressões superiores 
à pressão normal de carregamento ou pressão de trabalho do extintor, definidas em suas respectivas 
normas de fabricação. 

7.3.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE: Documento instituído no âmbito do SBC (Sistema 
Brasileiro de Certificados), emitido por um OCP (Organismo de Certificado de Produtos) credenciado 
pelo INMETRO à uma empresa de manutenção de extintor de incêndio, indicando a existência de nível 
adequado de confiança de que o serviço de inspeção, manutenção, recarga e teste hidrostático, 
executado por essa empresa, está em conformidade com o estabelecido na NBR 12962. 

7.3.4 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO: Organismo público, privado ou misto, sem 
fins lucrativos, de terceira parte, credenciado pelo INMETRO, de acordo com os critério por ele 
estabelecidos, com base nos princípios e políticas adotadas no âmbito do SBC (Sistema Brasileiro de 
Certificados). 

7.3.5 EMPRESA DE MANUTENÇÃO: Empresa prestadora de serviço de inspeção, manutenção, 
recarga e teste hidrostático em todos os tipos e modelos de extintores de incêndio, conforme os 
requisitos estabelecidos na NBR 12962. 

7.3.6 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO: Selo de características definidas pelo 
INMETRO e por ele fornecido, utilizado para indicar, no extintor de incêndio, que o serviço de inspeção, 
manutenção, recarga ou teste hidrostático foi realizado por empresas de manutenção certificada no 
âmbito do SBC (Sistema Brasileiro de Certificados). 
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8. PAGAMENTO 
8.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviço pela 
contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 
1993, observado o disposto no art. 35 desta Resolução e os seguintes procedimentos: 

§ 1º A Nota Fiscal de Serviço será obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 
I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e Previdência Social), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal, compatível com os empregados 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do art. 31 da Lei nº 
9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos 
serviços na contratação de serviços continuados; 
II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" a Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores, ou na impossibilidade de acesso a referidos Sistemas, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

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

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

§ 4º Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de 
pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 
I = (TX/100) 
          365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

§ 5º Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem 
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus ao servidor que deu causa. 
 
9. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço será realizado nas dependências da CONTRATANTE, com a devida retirada no horário 
comercial ou em horário estabelecido/combinado com o responsável, sendo necessário colocar 
alguns de reserva para utilização em caso de incêndio. 
 

 

José Maurício Vieira Barata Junior 

Técnico de Administração e Serviços 
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/xxxx - IGEPREV 

REF: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015/2018                                                            PROCESSO nº 2018/253737 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS 

EM EXTINTORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO 

ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E A EMPRESA ------

----------. 

 

 

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

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

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

sua Diretora de Administração e Finanças, conforme a Portaria de nº xxx/xxxxx, publicada no DOE no dia 

xx/xx/xxxx que delegou poderes para, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador(a) da Cédula de Identidade n°. xxxxxxxxx, CPF nº. xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliada 

xxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, bairro xxxxxxx, CEP: xx.xxx-xxx, na cidade de Belém/PA, doravante denominado 

CONTRATANTE, e xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede em xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx. Bairro 

xxxxxxx, CEP xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada neste ato por 

xxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da CI nº xxxxxxxx e do CPF nº 

xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxx nº xxx. Bairro xxxxxxx, CEP xx.xxx-xxx, 

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

conformidade com a COTAÇÃO ELETRÔNICA n° xxx/2018, e a legislação vigente, especialmente com as 

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

e se obrigam:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio 

de acordo com as normas da ABNT 12962/1998 (NBR12962). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos da Cotação eletrônica nº XXX/2018 e seus 

Anexos, Processo 2018/253737, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à 

proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADE 

3.1. Executar a limpeza dos componentes aparentes e colocar quadro de instruções quando estiver 

ilegível ou inexistente, verificando a incolumidade dos lacres de inviolabilidade dos equipamentos. 

3.2. Manter etiqueta de informação protegida convenientemente e presa ao bojo do equipamento, com 

data de carregamento, data de recarga e número de identificação. 
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3.3. Verificar os indicadores de pressão (manômetros) quando o extintor for do tipo pressurizado. 

3.4. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente, examinando-se o seu aspecto externo, os 

lacres, os manômetros. Quando o extintor for do tipo pressurizado, verificar se o bico e válvulas de 

alívio não estão entupidos. 

3.5. Inspeção de Extintores de Gás Carbônico, quanto à necessidade de manutenção de 1º, 2º e 3º nível, 

as realizando se necessário. 

3.6. Inspeção de demais extintores, quanto à necessidade de manutenção de 1º, 2º e 3º nível, as 

realizando se necessário. 

3.7. Conferência, por pesagem, de carga de cilindros carregados com dióxido de carbono. 

3.8. Manter etiqueta de informação protegida convenientemente e presa ao bojo do equipamento, com 

data de carregamento, data de recarga e número de identificação. 

3.9. QUANTIDADE 

Item Tipo Recarga/ Especificação Quant. 

01 Recarga Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO²) 6kg 05 Unid. 

02 Recarga Extintor de incêndio do tipo carga d’água pressurizada - pressão 

permanente 10L 
05 Unid. 

03 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico seco 4kg 05 Unid. 

04 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 6kg 19 unid. 

05 Recarga Extintor de incêndio com carga de pó químico (ABC) 12kg 02 Unid. 

    T o t a l 36 unids 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

4.1. INSPEÇÃO 

Exame periódico, efetuado por pessoal habilitado, que se realiza no extintor de incêndio, com a 

finalidade de verificar se este permanece em condições originais de operação. 

4.2. MANUTENÇÃO 

Serviço efetuado no extintor de incêndio, com a finalidade de manter suas condições originais de 

operação, após sua utilização ou quando requerido por uma inspeção. 

4.2.1. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL 

Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por pessoal habilitado, que pode ser executada 

no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina 

especializada. 

4.2.2. MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL 

Manutenção que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados e por pessoal 

habilitado. 

4.2.3. MANUTENÇÃO DE TERCEIRO NÍVEL OU VISTORIA 

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos. 

 

4.3. RECARGA: Reposição ou substituição de carga nominal de agente extintor e/ou expelente. 

4.3.1. COMPONENTES ORIGINAIS: Aqueles que formam o extintor como originalmente fabricado 

ou que são reconhecidamente fabricados pelo fabricante do extintor. Exceção para o quadro de 

instruções, desde que contenha as informações originais do fabricante e a identificação da empresa de 

manutenção. 
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4.3.2. ENSAIO HIDROSTÁTICO: Aquele executado periodicamente em alguns componentes do 

extintor de incêndio sujeito a pressão permanente ou momentânea, utilizando-se normalmente a água 

como fluído, que tem como principal objetivo avaliar a resistência do componente a pressões superiores 

à pressão normal de carregamento ou pressão de trabalho do extintor, definidas em suas respectivas 

normas de fabricação. 

4.3.3. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE: Documento instituído no âmbito do SBC (Sistema 

Brasileiro de Certificados), emitido por um OCP (Organismo de Certificado de Produtos) credenciado 

pelo INMETRO à uma empresa de manutenção de extintor de incêndio, indicando a existência de nível 

adequado de confiança de que o serviço de inspeção, manutenção, recarga e teste hidrostático, 

executado por essa empresa, está em conformidade com o estabelecido na NBR 12962. 

4.3.4. ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO: Organismo público, privado ou misto, sem 

fins lucrativos, de terceira parte, credenciado pelo INMETRO, de acordo com os critério por ele 

estabelecidos, com base nos princípios e políticas adotadas no âmbito do SBC (Sistema Brasileiro de 

Certificados). 

4.3.5. EMPRESA DE MANUTENÇÃO: Empresa prestadora de serviço de inspeção, manutenção, 

recarga e teste hidrostático em todos os tipos e modelos de extintores de incêndio, conforme os 

requisitos estabelecidos na NBR 12962. 

4.3.6. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO: Selo de características definidas pelo 

INMETRO e por ele fornecido, utilizado para indicar, no extintor de incêndio, que o serviço de inspeção, 

manutenção, recarga ou teste hidrostático foi realizado por empresas de manutenção certificada no 

âmbito do SBC (Sistema Brasileiro de Certificados). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

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

5.1. O servidor (nome completo e CPF) que será designado Representante da Administração, bem como 

seu substituto (nome completo e CPF), para o acompanhamento e a fiscalização do contrato que, 

preferencialmente, deverá ter participado da elaboração do Termo de Referência. 

5.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 

CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por preposto designado, 

podendo para isso: 

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da contratada 

que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) solicitar à contratada a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja 

considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou 

ainda, que não atendam às necessidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1.  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária: 

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

6.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1297 – Manutenção da estão 

6.1.3. Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações 

Administrativas 
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6.1.4. Fonte de Recursos: 0261 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 

Indireta 

6.1.5. Nº da ação: 232371 

6.1.6. Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – PJ 

6.1.7. No valor máximo de R$ x.x.x..x.x. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato tem vigência de 12 (doze) meses  

7.1. O contrato terá vigência de 12 (Doze) meses a contar da data de sua assinatura até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos termos da Lei nº 8.666/1993 (art. 57).  

7.2. O período para contratação está adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. E ainda: 

7.2.1. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar 

no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 

estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 

7.2.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DOS SERVIÇOS 

8.1. O serviço será realizado nas dependências da CONTRATANTE, no endereço abaixo, com a devida 

retirada no horário comercial ou em horário estabelecido/combinado com o responsável, sendo 

necessário colocar alguns de reserva para utilização em caso de incêndio. 

Av. Alcindo Cacela nº 1962, bairro Nazaré, em horário comercial de segunda a sexta-feira. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  

9.1.  O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviço pela 

contratada, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 

8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 desta Resolução e os seguintes procedimentos: 

§ 1º A Nota Fiscal de Serviço será obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Previdência Social), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal, compatível com os empregados 

vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do art. 31 da Lei nº 

9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos 

serviços na contratação de serviços continuados; 

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" a Sistemas de Cadastramento de 

Fornecedores, ou na impossibilidade de acesso a referidos Sistemas, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

§2º O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará 

o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

§ 3º O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, não 

deverá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação, na inexistência de outra 

regra contratual. 

§ 4º Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de 

pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
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pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 

(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I = (TX/100) 

          365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ATESTO NAS NOTAS FISCAIS  

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da CONTRATANTE, em 

conformidade com o Decreto Estadual 870/2013 ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

10.2. O exercício de fiscalização pelo fiscal da CONTRATANTE, não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da CONTRATADA. 

10.3. A CONTRATANTE fica desde já assegurado o direito de: 

a) solicitar à CONTRATADA o afastamento ou a substituição de seu empregado ou  preposto, 

por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da 

CONTRATANTE ou terceiros; 

b) determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

c) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua 

substituição ou correção imediatas; 

d) impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas 

regulamentares, legais e contratuais; 

e) ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer 

reclamação por falha ou incorreção no serviço prestado/fornecimento efetuado. 

10.4. Quaisquer esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE deverão ser prestados 

imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Permitir o acesso da CONTRATADA às dependências do IGEPREV, possibilitando-lhes executar os 

serviços e as verificações técnicas necessárias, desde que devidamente identificados. 

11.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da CONTRATADA 

encarregados da execução dos serviços venham solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos. 

11.3. Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente através de pessoa por ela indicada. 

11.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 
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11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 

atualização monetária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços, objeto do presente termo, dentro dos padrões previstos na NBR 12962 que 

trata de “Inspeção, manutenção e recarga em extintores de Incêndio; 

12.2. Arcar com todas as despesas provenientes da realização do serviço tais como troca de 

dispositivos/acessórios ( mangotes, esguichos, suporte, difusor, medidor de pressão e conjunto de 

válvula), recargas e outras, sem custo adicional para o CONTRATANTE. 

12.3.  Fornecer toda a mão-de-obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação 

em vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços. 

12.4. Assumir, de forma exclusiva, todas as despesas que venha a contrair com vistas a executar os 

serviços, ficando certo, desde já, que o CONTRATANTE, não será responsável solidário por tais 

despesas. 

12.5. Executar ensaios, testes e demais rotinas exigidas por normas técnicas oficiais, arcando com todas 

as responsabilidades técnicas e financeiras para a realização dos testes necessários à aferição dos 

serviços, conforme dispõe o Art. 75 da Lei Nº 8.666/93. 

12.6. Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita 

execução dos serviços contratados. 

12.7. Fornecer todos os equipamentos/materiais indispensáveis à boa execução dos serviços, 

assumindo toda a responsabilidade pelo transporte do objeto contratado, carga e descarga dos 

mesmos, bem como por sua perda. 

12.8. Possuir todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, tais como ferramentas, 

maquinaria e aparelhamento. 

12.9. Providenciar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), adequado para todo o pessoal 

envolvido na execução dos serviços, bem como se comprometer a eliminar condições inseguras 

nos locais de trabalho e cumprir as normas específicas de segurança e higiene do trabalho. 

12.10. Entregar juntamente com o objeto, os certificados de garantia, bem como aqueles obtidos junto 

ao INMETRO, para os produtos que assim o exigem. 

12.11. Executar os serviços de manutenção no prazo não superior a 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento da nota de empenho. 

12.12. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

12.13. Responsabilizar-se pelo deslocamento dos seus técnicos aos locais necessários, pela retirada e 

entrega dos equipamentos, assim como pelas despesas de transporte, frete e seguro 

correspondentes. 

12.14. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado sem a devida 

anuência da CONTRATANTE. 

12.15. Apresentar justificativa por escrito e devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e de impedimento de 

execução por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE, em documento 

contemporâneo a sua ocorrência, caso não puder cumprir os prazos estipulados para a execução 

total ou parcial dos serviços. 

12.16. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação. 
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12.17. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução dos serviços contratados. 

12.18. Responder nos casos de qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

12.19. A CONTRATADA obriga-se a corrigir os serviços não aceitos pela CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 3 (três) dias corridos a contar do aviso da rejeição. 

12.20. A CONTRATADA deverá cumprir a garantia dos serviços de manutenção de 2º e 3º níveis, de 

acordo com as legislações em vigor. 

12.21. A CONTRATADA deverá realizar o teste hidrostático obrigatoriamente, independente da data do 

último teste hidrostático realizado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

No caso de inexecução total ou parcial do contrato, e ainda na ocorrência de atraso injustificado na 

execução deste, sujeitar-se-á a CONTRATADA, garantida prévia defesa, às penalidades seguintes, sem 

prejuízo de outras penas cominadas neste instrumento: 

a) Advertência; 

b) Suspensão do pagamento ora pactuado até que se retorne a execução do contrato, se não 

for outra a decisão da CONTRATANTE; 

c) Multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta apresentada em caso de atraso no 

cronograma apresentado ou inexecução parcial do contrato, aplicável até que a 

CONTRATADA retorne os trabalhos, se não for outra a decisão da CONTRATANTE; 

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

Parágrafo Primeiro: A multa prevista na alínea “b” será de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

contrato, se a contratada recusar-se a cumprir o objeto do presente contrato, multa esta que deverá ser 

recolhida aos cofres do IGEPREV. 

Parágrafo Segundo: O atraso injustificado na prestação do serviço objeto desta licitação sujeitará a 

contratada à multa moratória diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor do 

contrato, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, momento em que se suspenderá o 

pagamento do valor contratado; 

Parágrafo Terceiro: As sanções previstas nas alíneas “a”, “b e c” do subitem poderão ser aplicadas 

juntamente com a do parágrafo segundo, garantida a defesa prévia do interessado no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

Parágrafo Quarto: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à contratante, que, para isso, 

poderá descontar da Nota Fiscal por ocasião do pagamento, ou cobrá-las judicialmente, se julgar 

conveniente; 

Parágrafo Quinto: As sanções estabelecidas nas alíneas “d” e “e” poderão também ser aplicadas às 

empresas que: 

a) Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
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b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a contratante, em virtude dos 

ilícitos praticados; 

c) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal ou 

recolhimento de quaisquer tributos. 

Parágrafo Sexto: A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública Estadual poderá ser aplicada, a critério do IGEPREV, ao licitante ou ao contratado, 

nos seguintes casos: 

a) não apresentação, na sessão de cotação eletrônica, da documentação exigida para o 

certame, no todo ou em parte;  

b) apresentação de documentos falsos; 

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 

d) recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato ou em retirar a Autorização de 

Fornecimento no prazo estabelecido; 

e) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do cotação eletrônica; 

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

g) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração Pública Estadual. 

Parágrafo Sétimo: A penalidade de declaração de idoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública será proposta ao Secretário Executivo de Administração, quando constatadas as 

situações indicadas no parágrafo sexto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 de Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos I a 

XII e XVI do artigo 78 da Lei de Licitações, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida o tempo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

Parágrafo Segundo: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão 

formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Terceiro: Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido 

sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REAJUSTE 

15.1. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, na 

forma do parágrafo 1º, artigo 28, da Lei 9.069 de 29.06.95. 

15.2. Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo estipulado no item 

anterior, pela variação apurada no período do índice IGP-M / FGV. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Nº 10.520, Lei Nº 8.666/93, Lei Nº 6.474 e dos princípios 

gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista na cotação 

eletrônica nº 00x/2018, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte 

integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 

(dez) dias de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do 

Estado do Pará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

É competente o Foro da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir questões oriundas 

deste contrato. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 
Belém,        de______________ de 2018. 

  

____________________________ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ - IGEPREV 

CONTRATANTE 
 
 

____________________________ 
CONTRATADA 

 

 

Testemunha da CONTRATANTE:                                  Testemunha da CONTRATADA: 
 

_____________________________           _____________________________ 
Nome:                                                                                 Nome: 
CPF:                                                                                  CPF: 

 
 
 
 
 

Visto: __________________________________ 
Procurador Jurídico do IGEPREV 
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