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EDITAL   

 
 

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 001/2017 
Processo n° 2016/13885 

 
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 08/02/2017 às 09h na plataforma do site 
http://web.banparanet.com.br/cotacao. 

 
2. OBJETO 
Contratação de empresa para realização de serviço de Lavagem simples de veículos do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV. 
 
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 do serviço 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 
4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 
 
5. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1.  Será considerado vencedor da Cotação Eletrônica de Preços aquele que apresentar, durante o 
período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que 
atenda às respectivas especificações e condições do presente Edital. 
 

6. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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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. 
6.1 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, 18 de Janeiro 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 Eletronica/ IGEPREV nº 001/2017. 
Processo nº. 2017/13885 

 
 

1. OBJETO 
A Contratação de empresa para Cessão de uso de forma gratuita de área destinada à prestação de 

serviços de limpeza e lavagem ecológica de veículos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará- IGEPREV. 
  
2. JUSTIFICATIVA 

Considerando que devemos manter os veículos conservados no seu interior para sua utilização, assim 
como mantê-los bem apresentados, garantindo melhores condições de trabalho. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1.  Entende-se por lavagem ecológica o serviço que utiliza a técnica de lavagem a seco, a vapor ou 
com reutilização de água, desde que, em todos os casos, não libere resíduos sólidos e/ou tóxicos 
à rede de esgoto e/ou galerias de águas pluviais e que não consuma mais de 2 litros de água por 
veículo lavado, exceto se a água for reaproveitada. 

3.2.  A prestação dos serviços é restrita as frotas dos veículos do IGEPREV. 
3.3.  A utilização da área será cedida a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, 

havendo interesse do serviço público, independente de indenização. 
3.4.  Os custos de material e mão de obra referente à prestação do serviço, e os gastos com as 

adaptações necessárias nas dependências da CONTRATANTE, serão responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.5.   QUANTITATIVO  
3.5.1. 144 (Cento e Quarenta e quatro) Lavagens para veículos tipo passeio. 
3.5.2. 48 (Quarenta e oito) Lavagens para veículo utilitário. 

 
4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO.  

4.1.   O prazo máximo de execução do objeto será de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento 
da Nota de Empenho pela CONTRATADA. 

4.2.   O prazo inclui o tempo para a CONTRATADA realizar todas as melhorias e adaptações necessárias 
à realização do serviço. 

4.3.   O Contrato será firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo a critério das partes, ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 
57, da Lei nº 8.666/93.  

4.4.   O serviço será executado nas dependências da CONTRATANTE, localizado na Av. Serzedelo 
Correa nº 122 em Nazaré, na cidade de Belém – Pará as sextas-feiras no horário de 14:00 as 
17:00h e aos sábados no horário de 08:00 as 12:00h. Ou mesmo em horário 
estabelecido/combinado com o fiscal do contrato. Os veículos devem ser lavados no mesmo dia, 
juntamente com a requisição constando os tipos de lavagens realizadas. 

4.5.  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e 
equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

4.6.   A CONTRATADA deverá atestar na requisição emitida pelo CONTRATANTE o dia e hora do 
recebimento dos veículos. 

4.7. O espaço destinado à lavagem de veículos será utilizado obedecendo aos seguintes critérios:  
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4.7.1. É vedado o descarte de óleos e fluídos e quaisquer resíduos de lavagem na rede de esgoto 
e/ou pluvial, pois a tubulação da área a ser cedida não possui caixas separadoras de água e 
óleo.  

4.7.2. Não será permitida a lavagem de veículos não autorizados pela CONTRATANTE. 
 

5. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
5.1.   Os preços dos serviços poderão ser repactuados em decorrência de alterações significativas nos 

preços dos insumos ou mão de obra, desde que devidamente justificadas. 
 
6. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

6.1.   Após a conferência e recebimento do objeto pelo fiscal do contrato, a empresa deverá 
encaminhar a respectiva Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ao Instituto de Gestão Previdenciária 
do Pará - IGEPREV. 

6.2.   O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis após a protocolização da Nota Fiscal na 
Gerencia de Administração e Serviços – GERAS e será paga, depois de atestada pelo servidor 
devidamente designado por portaria,  por meio de depósito em conta corrente do Banco do 
Estado do Pará – BANPARÁ. 

6.3.   O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos, demais tributos e encargos sociais que 
incidam sobre os serviços contratados, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.  Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias, e demais normas 
legais, direta e indireta aplicáveis ao contrato. 

7.2.  Será responsável pela lavratura do respectivo contrato, com bases nas disposições da Lei  
n° 8.666/93 e suas alterações. 

7.3.  Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
7.4.  Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor mensal, através de Ordem Bancária, desde 

que apresentadas às certidões necessárias, no máximo 10 (dez) dias úteis após a confirmação da 
execução dos serviços pela unidade responsável por esta atribuição e pelo fiscal do contrato. 

7.5.  Emitir a “REQUISIÇÃO” autorizada para realização dos serviços contratados. 
7.6.  Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a execução de serviços, através de um servidor 

especialmente designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e 
determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda 
propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça qualquer 
das cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência;  

7.7.   Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados;  
7.8.   Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços, dentro 

das normas deste Termo de Referência;  
7.9.   Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento do material objeto deste Termo de 

Referência podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja 
de acordo com as condições e exigências especificadas;  

7.10.   Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o Contrato.  
7.11.   O CONTRATANTE acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações 

técnicas contratadas, assim como a qualidade dos produtos a serem empregados na lavagem 
dos veículos. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.   A CONTRATADA realizará lavagem nos veículos da CONTRATANTE, estritamente a aqueles que 
contenham autorização do fiscal do contrato; 

8.2.   A CONTRATADA deverá executar com zelo e destreza, não eximindo a empresa, de qualquer 
eventual prejuízo a ser causado resultante do procedimento da lavagem do veículo. 
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8.3.   A CONTRATADA fornecerá todos os produtos necessários à realização das lavagens dos veículos, 
sendo de sua responsabilidade e ônus pelo fornecimento e reposição de todos os materiais 
duráveis e de consumo necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.  

8.4.   É obrigação da CONTRATADA o pagamento de: todos os tributos, contribuições fiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra, 
despesas operacionais e administrativas, de peças, seleção e contratação de pessoal, supervisão, 
fiscalização, transporte, taxas, uniformes, crachás, emolumentos, seguros, indenizações, 
Também é de obrigação da CONTRATADA: todas as ferramentas, EPI´s (Equipamento de 
proteção individual) à perfeita execução dos serviços de lavagem dos veículos, incluindo as 
ferramentas a serem utilizadas;  

8.5.   A CONTRATADA é obrigada a cumprir fielmente o que estabelecem as cláusulas e condições 
deste Termo de Referência, de forma a garantir a qualidade dos serviços a serem executados.  

8.6.   A CONTRATADA responderá por eventuais danos causados aos veículos, quando resultantes de 
dolo ou culpa dos seus empregados.  

8.7.  A CONTRATADA é obrigada a assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas à 
prestação dos serviços e de seus empregados. 

8.8.  Submeter à Fiscalização da CONTRANATE, sem ônus, amostras dos materiais a serem utilizados, 
se solicitado. 

8.9.   Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos 
neste Termo de Referência.  

8.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato.  
8.11. Fazer a vistoria dos veículos no momento do recebimento para a execução da lavagem. 
8.12. Não permitir que os empregados conduzam os veículos do Instituto fora das dependências do 

local de execução dos serviços. 
8.13. A CONTRATADA deverá até o dia útil anterior ao início da prestação dos serviços, encaminhar 

à FISCALIZAÇÃO o nome dos funcionários que trabalharão nas dependências da CONTRATANTE.  
8.14. Em hipótese alguma, será permitido o acesso a sede da CONTRATANTE de funcionários não 

incluídos em tal relação.  
 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1.   O preço proposto deverá incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, tais como 
encargos, tributos, fretes e outros. 
9.2.   Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos técnicos previstos 
neste Termo de Referência, contiver o MENOR PREÇO para a execução do objeto. 

 
Belém (PA), 21 de novembro de 2016. 
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ANEXO II 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 
Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº. 001/2017. 

Processo nº. 2017/13885 
 

Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – 
 Belém (PA)-CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 31981719 
 

1. OBJETO DA PROPOSTA –  
 Contratação de empresa para Cessão de uso de forma gratuita de área destinada à prestação de 

serviços de limpeza e lavagem ecológica de veículos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará- IGEPREV. 
  

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Lavagem ecológica o serviço que utiliza a técnica de lavagem a seco, a vapor ou com reutilização de água, 

desde que, em todos os casos, não libere resíduos sólidos e/ou tóxicos à rede de esgoto e/ou galerias de 

águas pluviais e que não consuma mais de 2 litros de água por veículo lavado, exceto se a água for 

reaproveitada. 

 
Item 

Descrição Valor unitário Quantidade Valor total 

1 Serviço de lavagem simples em 
veículo - Carro pequeno  

R$ 144 R$ 

2 Serviço de lavagem simples em 
veículo - Carro grande 

R$ 48 R$ 

 Total    

Importa o presente contrato em R$x.xxx,xx 
 

2.1. PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
2.2. PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

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

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

 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxx/201x - IGEPREV 

Processo nº 2017/13885 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE 
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – 
IGEPREV E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxx, PARA A 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES NOS 
VEÍCULOS. 
 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV, personalidade jurídica de 
direito público interno, integrante de Administração Indireta do Estado do Pará, com sede na cidade de 
Belém, Estado do Pará, sito a Av. Serzedelo Correa, n° 122. Inscrito no CNPJ sob o n° 05.873.910/0001-00,  
endereço eletrônico igeprev@igeprev.pa.gov.br, nesta cidade,neste ato representado por xxxxxxxxx, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do RG nº xxxxxxx  e do CPF/MF nº xxx.xxx.xxx-xx, 
residente e domiciliado(a) na xxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, Bairro: xxxxxxxx, CEP: xx.xxx-xxx, na cidade de 
xxxxxx/UF, conforme a Portaria nº 112/2013, publicada no DOE no dia 15/04/2013, a qual delegou 
poderes, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado,  a empresa __________ (endereço) 
_______, CNPJ________,Inscrição Estadual __________, representada por ________,carteira de 
identidade n°_______, CPF________ (profissão)_______ (endereço)________,doravante denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com a Cotação 
eletrônica nº. 001/2017 e a legislação vigente, especialmente com a Lei nº.  8.666/93 e mediante as 
cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:     
    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para Cessão de uso de forma gratuita de área destinada à prestação de serviços 
de limpeza e lavagem ecológica de veículos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- 
IGEPREV. 
1.1. Especificações Técnicas 

Entende-se por lavagem ecológica o serviço que utiliza a técnica de lavagem a seco, a vapor ou com 
reutilização de água, desde que, em todos os casos, não libere resíduos sólidos e/ou tóxicos à rede de 
esgoto e/ou galerias de águas pluviais e que não consuma mais de 2 litros de água por veículo lavado, 
exceto se a água for reaproveitada. 

1.2.  A prestação dos serviços é restrita as frotas dos veículos do IGEPREV. 
1.3.  A utilização da área será cedida a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, havendo 

interesse do serviço público, independente de indenização. 
1.4.  Os custos de material e mão de obra referente à prestação do serviço, e os gastos com as adaptações 

necessárias nas dependências da CONTRATANTE, serão responsabilidade da CONTRATADA. 
1.5.   QUANTITATIVO  
1.5.1. 144 (Cento e noventa e dois) Lavagens para veículos tipo passeio. 
1.5.2. 48 (Quarenta e oito) Lavagens para veículo utilitário. 
 
Parágrafo Primeiro: Relação dos veículos sujeitos ao objeto deste contrato: 
a) 01 (um) veículo de tipo pick up  
b) 03 (três) veículos do tipo passeio; 

Parágrafo Segundo: A relação da previsão da quantidade de lavagens serve apenas como referência 
podendo, contudo, sofrer alterações durante a execução do contrato devido á necessidade de cada 
veículo, sendo que essas alterações não implicarão em reajuste do valor contratual, por tratar-se apenas 

mailto:igeprev@igeprev.pa.gov.br
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de quantidade estimativa, a Contratante solicitará a quantidade de lavagens até o montante necessário 
para manter os veículos limpos. Não havendo solicitação de realização de lavagens, não há compromisso 
do contratante pelo seu pagamento, o qual será feito apenas dos serviços utilizados e devidamente 
autorizados pelo setor competente da contratada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

São condições de EXECUÇÃO do presente Contrato: 
2.1. Os serviços deverão ser prestados em Belém-PA, na empresa CONTRATANTE. 
2.2. CONTRATADA se responsabilizará pela prestação de serviços, utilizando produtos de qualidade 
comprovada, bem como por qualquer prejuízo que venha a correr em relação à prestação do serviço, seja 
no veiculo do CONTRATANTE ou de terceiros. 
2.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de incluir, substituir ou excluir quaisquer dos veículos 
relacionados na cláusula primeira, comunicando, previamente, á CONTRATADA, por escrito. 
2.4. As quantidades previstas na Cláusula Primeira – DO OBJETO são meramente estimativas para o 
presente exercício. Portanto, o CONTRATANTE pagará pela quantidade de serviços efetivamente 
prestados, comprovada através de Nota Fiscal e do controle emitido pelo setor competente da 
CONTRATADA. 
2.5. A CONTRATANTE poderá alterar as quantidades previstas, de acordo com as suas necessidades 
e/ou conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no art.65 da Lei Federal n° 8.666/93 
2.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto contratado em desacordo com o 
previsto neste Contrato, podendo rescindi-lo, nos termos do art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93. 
2.7. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado é a Gerência 
de Administração e Serviço do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93. 
2.8. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, pela 
CONTRATADA, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sansão, inclusive 
rescisão. 
2.9. A CONTRATADA deverá manter o horário comercial de atendimento, com permanente 
disponibilidade dos serviços contratados. 
2.10. Ao CONTRATANTE é reservado o direito de verificar a qualidade e adequação dos serviços 
prestados, que deverão ser de qualidade e estarem dentro dos padrões de aceitabilidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial- ABNT, 
INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art.39, VIII, 
da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
2.11. Comprovada a inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto utilizado na 
execução do serviço, responderá a CONTRATADA por danos causados nos veículos da contratante 
oriundos da utilização de produtos em condições inadequadas. 
2.12. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a ás penalidades legalmente estabelecidas. 
2.13. Os preços pactuados poderão ser estabelecidos, para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, 
por meio de planilha analítica e documentação hábil.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1. DO CONTRATANTE: 
a) Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias, e demais normas 

legais, direta e indireta aplicáveis ao contrato. 
b) Será responsável pela lavratura do respectivo contrato, com bases nas disposições da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 
c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
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d) Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor mensal, através de Ordem Bancária, desde 
que apresentadas às certidões necessárias, no máximo 10(dez) dias úteis após a confirmação da 
execução dos serviços pela unidade responsável por esta atribuição e pelo fiscal do contrato. 

e) Emitir a “REQUISIÇÃO” autorizada para realização dos serviços contratados. 
f) Fiscalizar a execução do Contrato, através de serviço especialmente designado, sendo permitida a 

assistência de terceiros, conforme dispõe o art.67 da Lei 8.666/93. 
 

3.2. DA CONTRATADA 
a) Ser responsável pela observância das leis, decretos regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais ou indiretamente aplicáveis ao contrato. 
b) Atender prontamente ás requisições da contratante para executar os serviços de lavagem de 

veículos discriminados na cláusula primeira. 
c) Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalhos, quando na ocorrência da espécie forem vitimas seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da 
contratante. 

d) Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo da contratante, em 
decorrência da execução dos serviços, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 

e) Receber os veículos para lavagens mediante “REQUISIÇÃO” emitida pelo setor competente da 
contratante. 

f) Indicar empregado que será responsável pelos contatos entre a contratante e a Contratada. 
g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização da contratante. 
h) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições da habilitação e qualificação exigidas 

neste processo licitatório. 
i) Utilizar de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do 

CONTRATANTE. 
j) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e trabalhistas decorrentes da presente 

contratação. 
k) Submeter à Fiscalização do IGEPREV, sem ônus, amostras dos materiais a serem utilizados, se 

solicitado. 
l) Após a conclusão dos serviços, executarem todos os retoques e arremates necessários que 

venham a ser apontados pela Fiscalização do IGEPREV. 
m) Entregar o objeto de acordo com o presente Termo de Referência, bem como seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A despesa deste Contrato correrá por conta da unidade Orçamentária 84201 – IGEPREV. 
Funcional Programática 09.272.1297-8338 
Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção da Gestão 
Fonte de recursos: 0261000000 - Recursos próprios Diretamente arrecadados pela Administração 
Indireta. 
Natureza da Despesa: 339039 Outros serviços de terceiros – PJ 
N° da ação: 232371 
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

Pela prestação de serviço, o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA os seguintes valores para o período 
de 12 (doze) meses: 

Item Descrição Valor unitário Quantidade Valor total 

1 Serviço de lavagem simples em R$ 144 R$ 
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veículo - Carro pequeno  

2 Serviço de lavagem simples em 
veículo - Carro grande 

R$ 48 R$ 

 Total    

Importa o presente contrato em R$x.xxx,xx 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, 
a redução do preço pactuado, quando o ofertado em sua proposta mostrar-se comprovadamente 
desvantajoso para a Administração do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. Após verificado que os serviços foram realizados 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.  
6.2. 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 SÉTIMA – DOS RECEBIMENTOS DAS REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL 

Somente poderão ser considerados para fins de pagamentos os serviços efetivamente executados pela 
CONTRATADA e aprovados pelo Setor competente, respeitada a rigorosa correspondência com o 
contrato ou previamente aprovado pelo CONTRATANTE, vinculando-se os pagamentos das faturas 
emitidas pela CONTRATADA, as informações fornecidas pelo Setor competente, obedecidas ás condições 
estabelecidas no contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data do dia subsequente da assinatura do 
mesmo. 
8.2. O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 
60 (sessenta) meses, observando-se o valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) e 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 CONTRATANTE ainda tenha interesse na realização do serviço; 
d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE, após cotação 

de preço de mercado; 
e) A manifestação da CONTRATADA com a prorrogação do contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS 

A CONTRATADA deverá observar que o prazo de inicio efetivo da prestação dos serviços dar-se á com a 
assinatura do presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO A DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor 
devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 
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10.2. O fiscal acompanhará a execução dos serviços quanto aos itens a e b do Objeto parágrafo 
primeiro da cláusula Pimeiro 1. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado nos caos previstos no art.65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato, o CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa da CONTRATADA, apresenta no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

a) Advertência, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações aqui 
constantes; 

b) Multa compensatório/indenizatório no percentual de 5% (cinco por centro), calculado sobre 
o valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contatar com a 
contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

d) Declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada (tanto compensatória como moratória) deverá ser 
recolhido na conta indicada pelo CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
respectiva notificação. Caso não seja pago no prazo previsto, o valor da multa será descontado por 
ocasião do pagamento da fatura posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente. 
Parágrafo Segundo: As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
do interessado, no respectivo processo, no processo, prazo de 5 ( cinco) dias úteis. 

e) Fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, no 
caso da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do fornecimento ou causar a rescisão do 
Contrato 

f) A critério da CONTRATANTE, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos 
valores a serem pagos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições previstas na 
Cotação Eletrônica Nº 001/2017, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado 
fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 

19.2. 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 QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Pará, consoante 
dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Belém-PA, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, ás quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,  e pelas testemunhas abaixo. 

 
Belém-PA, ____ de _____ de 2017. 

 
 

__________________________________ 
XXXXXXXXXXXX 

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

 
___________________________________ 

Responsável pela empresa 
EMPRESA 

CNPJ  
 

TESTEMUNHAS:                                                                                                                           
________________________________   __________________________                         
Nome:                   Nome: 
CPF:                   CPF: 

 


