
 
 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\01 COTAÇÃO ELETRÔNICA\Cotação Eletrônica 2018\010 Empresa Eventos\edital 
010-2018 Ação IGEPREV.doc 

Página 1 
de 8 

Av. Alcindo Cacela, 1962 Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

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

 

EDITAL 

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 010/2018 

Processo n° 2018/132325 

 

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 

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 04/05/2018 as 09:00h na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de 

Buffet, em parque naturalístico situado em Belém, próximo ao Rio Guamá, para atender público de 80 

pessoas, a ser realizado no dia 11 de maio de 2018, no horário de 12:00 as 14:00h. De acordo com as 

especificações do 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, devendo constar os preços unitários e totais, quando 

for o caso. 

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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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 

01 (um) dia útil, 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; 

6.2. As certidões mencionadas nas alíneas “b” “c” e “d” 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. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. 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, 26 de Abril de 2018. 

 

 

PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÀ  

IGEPREV-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O Presente termo tem como finalidade a contratação de empresa para 

prestação de serviço de  buffet, em parque naturalístico situado em Belém, próximo 

ao Rio Guamá, para atender público de 80 pessoas, a ser realizado no dia 11 de maio 

de 2018, no horário de 12:00 ás 14:00.  

2. JUSTIFICATIVA  

A contratação ora proposta justifica-se pelos seguintes motivos:  

a.  A contratação da empresa especializada se faz necessária em cumprimento às 

metas de governo assumidas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 

do Pará- IGEPREV, quanto ao desenvolvimento de competências, através da 

promoção de conhecimento, habilidades interpessoais e mudança de 

comportamentos. 

b. A contratação trará como benefícios diretos a redução de gastos, pela 

possibilidade de ampla concorrência de fornecedores, a celeridade para a 

obtenção dos serviços que serão contratados e a redução do esforço 

administrativo para a viabilização das necessidades logísticas.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

a. Buffet de almoço a ser servido em espaço fechado localizado em parque 

naturalístico situado em Belém, estando em um raio de 5 km de distância da 

sede do IGEPREV, e que possua área preparada para desenvolvimento de 

atividades de lazer.  

b. Composição do Buffet: 

3.b.1. Buffet: filé, bacalhau, camarão, e guarnições: salada, arroz e massa; 

sobremesas: torta de chocolate, torta de bacuri e pudim de leite. 

3.b.2. Bebidas: Água sem gás, suco regional e refrigerante. 

 

4.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

a.  CONTRATADA  

4.a.1. Caberá à CONTRATADA iniciar imediatamente a prestação dos serviços, 

executando-os de acordo com o especificado neste Termo de Referência, 

ficando também obrigada a:  

a) Executar os serviços ao nível de interesse do CONTRATANTE; 

b)  Arcar com todos os impostos, taxas, encargos sociais e obrigações de 

ordem trabalhista e civil, decorrentes de suas atividades, bem como o 

pagamento de salários, vale- transportes e outros estabelecidos em lei ou 

dissídio coletivo a seus funcionários contratados e fornecedores, de acordo 

com as normas vigentes; 
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c) Utilizar na execução dos serviços, pessoal treinado, com experiência na 

área e em número suficiente, sem interrupções, mesmo com as ocorrências 

de férias, falta ao serviço, greves dos meios de transporte, demissão de 

empregados ou por qualquer outra razão não mencionada, com vistas ao 

perfeito, eficiente e ágil atendimento nos dias e horários solicitados pela 

contratante;  

d) Responsabilizar-se pelos equipamentos necessários ao evento e à 

perfeita execução dos serviços;  

e) Possuir todos os equipamentos e materiais, de primeira qualidade, 

necessários à execução dos serviços;  

f) Fornecer Informações, e possibilitar o acompanhamento dos serviços 

pelo CONTRATANTE;  

g) Manter os funcionários devidamente uniformizados quando em serviço;  

h) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e 

danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na execução do 

objeto ou por erros relativos à sua execução;  

i) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 

seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham 

a ser atribuída por força de lei, relacionadas com o cumprimento da 

contratação;  

j) Cumprir o prazo de execução do evento; 

k) Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades apontadas pela fiscalização, quando da execução, sem 

custos adicionais, eventuais materiais porventura recusados pela 

contratante. 

l) Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com 

as exigências legais de higiene, composição e classificação desses 

produtos; 

m) Quanto aos alimentos considerados perecíveis, deverá dispensar 

especial e criterioso cuidado quanto ao fornecimento em condições aptas 

ao consumo humano, observando os reservatórios corretos para cada tipo 

de alimento (sólido ou líquido) solicitado; 

n) A CONTRATADA deverá apresentar alvará de funcionamento do 

Espaço situado na cidade de Belém/PA;  

 

b.  CONTRATANTE 

4.b.1. Efetuar o pagamento mediante comprovação de execução dos serviços 

correspondentes; 

 

5. DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
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a.  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.  

b. 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 fornecedor (CONTRATADA), mediante Ordem 

Bancária, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente certificada e 

atestada pela fiscalização e Recebimentos e Serviços do CONTRATANTE.  

c.  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.  

d.  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;  

e. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela empresa, nos termos do 

contrato;  

 

6. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a.  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;  

b.  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;  

c.  Suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de 

contratar com a Administração, até o prazo de dois anos;  

d.  Declaração de indoneidade 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;  

e.  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;  
 

 



 
 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\01 COTAÇÃO ELETRÔNICA\Cotação Eletrônica 2018\010 Empresa Eventos\edital 
010-2018 Ação IGEPREV.doc 

Página 6 
de 8 

Av. Alcindo Cacela, 1962 Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

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

 

7. DOS PREÇOS  

a. Os preços propostos serão aqueles discriminados na proposta de preço 

global, cotado em reais (R$); 

b. O critério de aceitabilidade do preço (global) será o de contabilidade do 

preço do mercado;  

 

8. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

a.  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; 

b.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente;  

c.  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;  

d.  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;  

e. O CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes no caput 

desta cláusula, se prejudicar a execução do objeto ora contatado, bem 

como sei;  

 

f.  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

g.  Não é permitida a divulgação dos serviços prestados pela empresa sem 

prévia anuência do CONTRATANTE;  

h. O CONTRATANTE será responsável para dirimir os casos omissos ou não 

previstos neste Termo de Referência.  

i.  O CONTRATANTE através da Coordenadoria de Desenvolvimento de 

Pessoas fará visita técnica ao espaço da contratada, caso seja 

necessário.  

j.  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;  

k. Será inabilitada a licitante que apresentar, de acordo com o exigido, 

qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o 

estabelecido;  

 

9. - DA GARANTIA DE SERVIÇOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS.  

a. 7.1. A garantia dos serviços executados será de responsabilidade da 

empresa contratada, obrigando-se a administrar o processo de garantia 

até o final do Evento.  
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10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

a. A execução dos serviços será iniciada mediante Nota de Empenho 

expedida pelo CONTRATANTE.  

b. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão exercidos pela 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, designado pelo Diretor 

de Administração de Finanças, tendo entre outras, as seguintes 

incumbências:  

10.b.1. Verificar a qualidade dos serviços oferecidos;  

10.b.2. Exigir pontualidade no cumprimento dos horários 

estabelecidos;  

10.b.3.  Rejeitar no todo ou em parte os serviços apresentados, se 

estiverem em desacordo com o contrato.  

 

 

 

 

Fernanda Camarão 
Téc. Adm. e Fin./Coordenadora - CODP 
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ANEXO II 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº 00X/2018. 
Processo nº. 2018/132325 

 
Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 
Av. Alcindo Cacela nº 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 
CEP: 66.040-020 – Fone: (91) 31823507 
 

1 - OBJETO DA PROPOSTA –  

ITEM Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

01 serviço de  Buffet: descrever 
a. X.x.x.x 
b. .x.x.x.x.x 
c. X.x.x..x 

LOCAL: X.X.X.X.X.X.,  
CIDADE: BELEM 
DIA: 11/05/2018 
 

80   

 Total    

 
1.1 – PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
1.2 – PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os materiais e equipamentos 
necessários a execução dos mesmos e todos os custos, benefícios, encargos, tributos, taxas e 
contribuições.  
 

d. DATA DA ENTREGA: 05  (CINCO) dias a partir do recebimento da nota de empenho 

e. FORMA DE PAGAMENTO: empenho 

f. VALIDADE: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua 

apresentação  

g. DADOS BANCARIOS: Banco: xxx Agencia: xxx  Conta Corrente: xxxxx 

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

 
 


