
 
 

1 
R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2017\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\01 COTAÇÃO ELETRÔNICA\Cotação Eletrônica 
2017\Crachá\minuta de edital crachá.doc   
Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 31981719/31971731 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: igeprev@igeprev.pa.gov.br 

EDITAL 
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 002/2017 

Processo n° 2016/515132 
 

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 21/02/2017 às 09h na plataforma do site http://web.banparanet.com.br 
/cotacao. 

 
2. OBJETO 
Contratação da prestação de serviços de Aquisição, sob demanda, de Crachás, para atender a necessidade de 
identificação dos servidores e estagiários nas dependências de trabalho e em representação nos serviços 
externos, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de referencia. (anexo I).  

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

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

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

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

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

apresentada. 
 

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

período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda às 
respectivas especificações e condições do presente Edital. 
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6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 
6.1.  A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br, no 

tempo estabelecido durante a sessão eletrônica, os documentos relacionados abaixo: 

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

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

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

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

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

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

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

 
7. DO PAGAMENTO 

7.1.   O pagamento correrá a conta de recursos próprios do IGEPREV e será efetuado no prazo de até 10 
(dez) dias, após o aceite do objeto contrato, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, por meio de 
ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual deverá ser no Banco do Estado do Pará 
– BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 e 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa 
nº 0018, de 21 de maio de 2008. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

 
 

Belém, 08 de Fevereiro de 2017. 
PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO 

IGEPREV-PA 
 
 
 

mailto:patricia.cordovil@igeprev.pa.gov.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº. 002/2017. 
Processo nº. 2016/515132 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação da prestação de serviços de Aquisição, sob demanda, de Crachás, para atender a 

necessidade de identificação dos servidores e estagiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará - IGEPREV, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A contratação em pauta justifica-se pelos seguintes motivos:  

2.2 A contratação de empresa especializada se faz necessária em cumprimento às demandas do Instituto 

de Gestão Previdenciária do Estado do Pará onde se faz obrigatória a identificação de servidores e estagiários 

nas dependências do trabalho e na representação do mesmo em serviços externos.  

2.3 A contratação trará como benefícios diretos a redução de gastos, pela possibilidade de ampla 

concorrência de fornecedores, a celeridade para obtenção dos serviços que serão contratados e a redução 

do esforço administrativo para a viabilização das necessidades logísticas. 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 A Contratada deverá executar o serviço após o recebimento de demanda expressa do contratante, 

através de ordem de serviço do fiscal do contrato ou da gerência de desenvolvimento de pessoas, utilizando-

se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, 

conforme disposto no Termo de Referência. 

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO: 

ITEM Especificação 

01 
Crachá para servidores – Quantidade: 210 unidades. Largura: 5.4 cm, Altura: 8.5 cm , PVC 
Laminado, Resistente e Flexível, em policromia, e foto digitalizada  

02 
Cordão Personalizado – Quantidade: 115 unidades. Com a logo IGEPREV, na cor azul 
marinho, Medida: 84 cm x 10 mm 

03 
Porta Crachá – Quantidade: 110 unidades. Rígido vertical, injetado em plástico 
transparente, Tamanho 54 x 86 mm 

04 
Crachá para estagiários – Quantidade: 50 unidades. Largura: 5.4 cm, Altura: 8.5 cm , PVC 
Laminado, Resistente e Flexível, em policromia. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 A Contratada obriga-se a: 

5.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos; 

5.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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5.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Estado do Para ou a terceiros; 

5.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.1.5 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá; 

5.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

5.1.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

5.1.8 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

5.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.1.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

5.1.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.1.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.14 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

5.1.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6. DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

6.1 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária em conta do 

Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, devendo por isso ficar explicitado na nota fiscal/fatura, o 

nome/número da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito em 

conformidade com o art. 2º do Decreto Estadual nº 877, de 31.03.2008.  
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6.2 Executados os serviços, a CONTRATADA apresentará nota fiscal, em 02 (duas) vias, para liquidação e 

pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, sendo o pagamento feito em favor do prestador de serviços 

(CONTRATADA), mediante Ordem Bancária, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 

certificada e atestada pela fiscalização e Recebimentos e Serviços do CONTRATANTE.  

6.3 O IGEPREV não pagará os serviços que não forem executados e que não forem devidamente 

atestados pelo representante da administração. As notas, com a descriminação dos serviços executados 

deverão corresponder às solicitações feitas pelo IGEPREV no período de referência da Nota Fiscal/Fatura, sob 

pena de não serem aprovadas e nem atestadas em outro momento ás referidas Notas Fiscais.  

6.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita;  

6.5 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela empresa, nos termos do contrato;  

7. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: a Advertência por escrito, quando a 

CONTRATADA praticar irregularidades de pequena monta;  

7.2 Multa administrativa no percentual de 0,5 % (meio por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o 

valor no item adjudicado, a partir do primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 10% 

(dez por cento) no valor dos serviços;  

7.3 Suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de contratar com a 

Administração, até o prazo de dois anos;  

7.4 Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na formação de 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

7.5 Pela infração de qualquer outra clausula contratual não previstas nos subitens, será aplicada a multa 

de 10% (dez por cento) do valor total do fornecimento a titulo de indenização, com exceção dos casos 

fortuitos ou de força maior;  

8. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1 A rescisão por descumprimento das clausulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 

decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados ao contratante, além das sanções previstas 

neste instrumento; 

8.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

pela autoridade competente;  

8.3 O contrato deverá ser rescindido a qualquer tempo, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa, mediante notificação, através de ofício diretamente ou via postal, com prova de 

recebimento, por meio de parecer fundamentado, assegurados, todavia os direitos adquiridos pela 

contratada;  

8.4 O inadimplemento de quaisquer das cláusulas e disposições deste contrato, implicará na sua rescisão 

ou na sustação do pagamento relativo aos serviços já efetuados, a critério da contratante, 

independentemente de qualquer procedimento judicial;  

8.5 O CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes no caput desta cláusula, se prejudicar a 

execução do objeto ora contatado, bem como sei; 
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Não é permitida a divulgação dos serviços prestados pela empresa sem prévia anuência do 

CONTRATANTE;  

9.2 O CONTRATANTE será responsável para dirimir os casos omissos ou não previstos neste Termo de 

Referência.  

9.3 O CONTRATANTE através da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas fará visita técnica ao espaço 

da contratada, caso seja necessário.  

9.4 Nos preços propostos deverão estar incluídos todas as despesas e custos, diretos e indiretos 

relacionados com a execução dos serviços, não sendo admitida posterior inclusão de qualquer encargo ou 

demais valores não apontados na proposta encaminhada;  

9.5 Será inabilitada a licitante que apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, 

ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido;  

10. DA GARANTIA DE SERVIÇOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS.  

10.1 A garantia dos serviços executados será de responsabilidade da empresa contratada, obrigando-se a 

administrar o processo de garantia até o final do Evento.  

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

11.1 A execução dos serviços será iniciada mediante Nota de Empenho expedida pelo CONTRATANTE.  

11.2 A fiscalização e acompanhamento do contrato serão exercidos pela Gerência de Desenvolvimento de 

Pessoas, designado pela Diretoria de Administração de Finanças, tendo entre outras, as seguintes 

incumbências:  

11.3 Verificar a qualidade dos serviços oferecidos;  

11.4 Exigir cumprimento de prazos.  

 

12. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE 

12.1 Supervisão e Atestação dos Serviços: Gerência de Gestão de Pessoas. 

12.2 Pagamento: Diretoria de Administração e Finanças / Gerência de Orçamento e Finanças. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1 O pagamento será realizado em no máximo 30(trinta) dias corridos, a contar da entrega da Nota 

Fiscal após o encerramento do evento. 

 

14. ENDEREÇO DO CONTRATANTE 

IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Avenida Serzedelo Correa, 122 – CEP 

66035/400 - Telefone: (91) 3198-1700 

15. CONTATO 

Fernanda Dionne Camarão Martins Cardoso – Subgerente de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas  –  GDP 

- 3198-1700 Ramal 1723 / 1732 

Belém, 19/12/2016 
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ANEXO II 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº. 002/2017. 
Processo nº. 2016/515132 

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

ITEM Especificação Qtd Valor 
Unitário 

Valor  
Total 

01 Crachá para servidores - Largura: 5.4 cm, Altura: 8.5 cm, PVC 
Laminado, Resistente e Flexível, em policromia, e foto 
digitalizada 

210   

02 Cordão Personalizado – Com a logo IGEPREV, na cor azul 
marinho, Medida: 84 cm x 10 mm 

115   

03 Porta Crachá – Rígido vertical, injetado em plástico 
transparente, Tamanho 54 x 86 mm 

110   

04 Crachá para estagiários –Largura: 5.4 cm, Altura: 8.5 cm, PVC 
Laminado, Resistente e Flexível, em policromia. 

50   

TOTAL  

1.1.  PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
1.2. PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
1.3. PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

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

 
4. COMUNICAÇÃO: Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para 

os seguintes endereços: 
a) CONTRATANTE: Avenida Serzedelo Correa, n.º 122, Bairro Nazaré – CEP 66.035-400, Belém, PA. 

Telefones: (91) 3198-1731/ 3198-1719; 
b) CONTRATADA: endereço, bairro, CEP, cidade, estado, email, telefone fixo/móvel 
 

OBS: Esta proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo licitante. 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/201X – IGEPREV  
Processo nº 2016/515132 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE 
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E 
A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxx. 
 
 

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, com sede na Avenida 
Serzedelo Corrêa, nº 122 – Bairro Nazaré, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.873.910/0001-00, endereço 
eletrônico igeprev@igeprev.pa.gov.br, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por 
________(NOME COMPLETO) _____, (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade nº 
__________, CPF/MF _____________, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado a 
empresa ______________________________________, com sede __________ (endereço completo), 
inscrita no CNPJ/MF nº ___________________, neste ato representada por seu Sócio Diretor, ____ (nome 
completo) _______, (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade nº _______________ 
e do CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a _____ (endereço completo) _______, doravante 
denominada de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com a 
Cotação eletrônica nº 00x/20XX, e a legislação vigente, especialmente com a Leis nº 8.666/93 e mediante as 
cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:        
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação da prestação de serviços de Aquisição, sob demanda, de Crachás cordões padronizados para 
atender a necessidade de identificação dos servidores e estagiários do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará - IGEPREV, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 A Contratada deverá executar o serviço após de demanda expressa do contratante, através de ordem de 
serviço do fiscal do contrato ou da gerência de desenvolvimento de pessoas, utilizando-se dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no 
Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. Os crachás deverão ser entregues no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, situado na 
Av. Serzedelo Correa, nº 122, Nazaré, no horário compreendido entre as 08:00 e 17:00, e no prazo 
máximo de 24 horas contadas a partir do horário de solicitação do fornecimento. A entrega do material 
deverá ser feita por funcionário devidamente identificado. 

3.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o 
último. 

3.3. Os crachás em que, após a entrega, forem detectados defeitos deverão ser trocados no prazo de 24 
horas, contados a partir do horário da comunicação da respectiva ocorrência. 

mailto:igeprev@igeprev.pa.gov.br
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3.4. O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 
a) Os serviços foram prestados regularmente; 
b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a decorrente do 

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

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

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

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

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Obrigações da Contratada: 
6.1.1. Além da obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, a 

CONTRATADA deverá:  
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos; 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

c) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

e) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 

1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2. Obrigações da contratante: 
6.2.1. Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada, e demais legislações correlatas, o 

CONTRATANTE deverá:  
a) Permitir o acesso da CONTRATADA nos locais de entrega, quando da execução do contrato, 

respeitadas as normas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA;  
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c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do fornecimento, 
determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;  

d) Acompanhar e fiscalizar rigorosamente o cumprimento deste contrato, verificando a qualidade do 
fornecimento executado; 

e)  Rejeitar qualquer fornecimento considerado insatisfatório, determinando que seja refeito no prazo 
a ser estipulado pela fiscalização do contrato; 

f) Efetuar o pagamento do fornecimento executado, conforme condições estabelecidas no contrato, e 
conferir as notas fiscais, atestando-as; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1.  Após verificado que o fornecimento dos crachás se encontram de acordo com as exigências contidas no 
Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação 
de Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de 
ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual deverá ser no Banco do Estado do 
Pará – BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 e 878, de 31 de março de 2008, Instrução 
Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do 
adimplemento de cada parcela, contados da apresentação da fatura.  

7.2 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 
declaração prevista no art. 4º da Instrução Normativa n.º 1234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada 
por seu(s) representante(s) legal(ais), em duas vias 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

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

a) Unidade Orçamentára: 84201 – IGEPREV 
b) Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção da Gestão. 
c) Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 – Operacionalização de Ações 

Administrativas 
d) Fonte de Recursos: 0261000000 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 
Indireta 
e) Nº da ação: 232399 
f) Natureza da despesa: 3339030 – Material de Consumo.                             R$ 
  

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração 

poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: a Advertência por escrito, quando a CONTRATADA 

praticar irregularidades de pequena monta ao fornecedor que: 

a) apresentar documentação falsa; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) fizer declaração falsa; e 

f) cometer fraude fiscal. 

9.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

a) advertência, que será sempre por escrito; 
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b) multa de: 

I - 10% (dez por cento) ao valor de cada etapa não entregue de acordo com o cronograma; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o IGEPREV 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) rescisão unilateral do contrato, sujeitando a CONTRATADA ao pagamento de indenização à CONTRATANTE 

por perdas e danos; 

e) indenização à CONTRATANTE, relativamente à diferença de custo para contratação de outro licitante. 

Parágrafo terceiro - As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração e impedimento de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

Parágrafo quarto Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceito 

pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições previstas na Cotação 
Eletrônica Nº xxx/2017, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte 
integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 
 
Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os seguintes endereços: 
CONTRATANTE: Avenida Serzedelo Correa, n.º 122, Bairro Nazaré – CEP 66.035-400, Belém, PA. Telefones: 
(91) 3198-1731/ 3198-1719; 
CONTRATADA: endereço, bairro, CEP, cidade, estado, email, telefone fixo/móvel 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

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

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO  

DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

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

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

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

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

55 do mesmo Diploma Legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - 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. 
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Belém(PA), XX de XXXXXXXX de XXXX. 

 

__________________________________ 

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

 
___________________________________ 

Responsável pela empresa 
EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

1.  ____________________________  2. ___________________________ 
Nome:         Nome: 
CPF:        CPF: 


