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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 01/2017
REF. PREGÃO ELETRÔNICO IGEPREVN' 001/2017
PROCESSON' 2016/387321

,
IGEPREj/'

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO

CONTINUO DE ARQUIVOLOGIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ -IGEPREV EA EMPRESA PIEERSERVICELTDA-ME.

° INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, Autarquia Estadual, criada pela Lei

Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 29,631, de 05 de

fevereiro de 2002, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Serzedelo Corrêa, nº 122 - Bairro

Nazarê, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.873.910/0001-00, endereço eletrônico igeprev@igeprev.pa.gov.br,

nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por sua Diretora de

Administração e Finanças, EUDÉZIA MARTINS D'ANGELO, brasileira, divorciada, Administradora, portadora do

CRA/PA nº 03372, inscrita no CPF sob o nº 264.177.312-00, residente e domiciliada na Rua dos Caripunas,

nº 1027, bairro Cremação, CEP: 66,045-140, na cidade de Belêm/PA conforme a Portaria nº 112/2013,

publicada no DOE no dia 15/04/2013, a qual delegou poderes, e de outro lado a empresa PIEERSERVICELTDA-

ME, com sede a Rua 21 de Abril, nº 1501, Centro Guarai/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.563.740/0001-

61, neste ato representada por seu Sócio Administrador, LEONARDO DA ROCHA LIMA, brasileiro, casado,

portador da Carteira de identidade nº 345.848 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.119,871-22, residente

e domiciliado a Rua Afonso Pena nº 298, Bom Retiro São Paulo/SP doravante denominado de CONTRATADA,

ao final assinados, têm entre si justo e acertado o presente Contrato Administrativo, o qual se encontra

vinculado à proposta apresentada pela CONTRATADA e o estabelecido no Edital 001/2017, que passam a fazer

parte integrante deste instrumento, regendo-se pelos preceitos e princípios de direito público, em especial as

disposições da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Estadual n.º 6.474/2002

(regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 0199/2003), pela Lei Federal 8.666/93 e legislação correlata, pelo

Edital e pelas cláusulas e condições seguintes, que na melhor forma de direito, mutuamente aceitam e

outorgam e reciprocamente se obrigam a cumprir:

I cLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO I
Empresa especializada na prestação de serviços continuados de Arquivista e Auxiliares de Arquivista

visando suprir as necessidades do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV no

~

."'~tange aos serviços de Arquivologia. \-",.~, ,,:l.'\.
~ ~~.é

o~õ. ,~'".':\~'S~
\-~ ~:,~ <0"
ç,~'0'1' ~,
o,OC' .~~

R \PROJUR\ 1. ACERVO JURIOICO\XX. AdmmlstratlvolGERAS.Contratos de ilCl/açãolCONTRA TOS E TERMOS ADITIVOS DE 2017\CONTRATOSIContralo Admlnlstrallvo r( ••.""
01.20t 7 P!ER SERVICE L TOA • ServIÇOS de ArgUJvo.drx:x "")
Av. Serzedelo Correa, 122 - Bairro Nazaré - Selem (PA).CEP: 66.035-400 - Fone: (91) 319S.1731.hUp:lfwww.lgeprev.pa.gov.br - ~
e-mail: igeprey@igeprev.pa.gov.br ~\1

mailto:igeprev@igeprev.pa.gov.br,
http://319S.1731.hUp:lfwww.lgeprev.pa.gov.br
mailto:igeprey@igeprev.pa.gov.br


"IGEPREK-, !

. '"-,.&j!..~~

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

I cLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL I
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico 001/2017 e seus

Anexos, Processo 2016/387321, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta

da CONTRATADA,

I cLÁUSULA TERCEIRA- DO LOCAL DO SERViÇO I
Os serviços de ARQUIVISTA e AUXILIAR DE ARQUIVISTA serão prestados no âmbito da sede da

CONTRATANTE, localizado na Avenida Serzedelo Correa, nº 122, no bairro de Nazaré, nesta cidade,

Os serviços serão deslocados para o local da nova sede da CONTRATANTE, situado na Av, Alcindo

Cacela, entre Av, Gentil Bittencourt e Av, Magalhães Barata, bairro de Nazaré, somente após a conclusão e

entrega do prédio e a empresa será notificada com antecedência via oficio,

I cLÁUSULA QUARTA - DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS I
Conforme requer o subitem 9,3,3 do Acórdão n,º 1.456/2006 - Plenário, do Egrégio Tribunal de

Contas da União, apresentamos abaixo, para cada um dos postos de serviços, a descrição das respectivas

atividades básicas, das responsabilidades e dos requisitos mínimos a serem preenchidos pelos profissionais,

com o fim de permitir à empresa licitante valorar os serviços que serão prestados e aos gestores e fiscais da

CONTRATANTE fiscalizar adequadamente a execução contratual.

I 4.1. Classificação CBO: 2613-05 • SERViÇOS DE ARQUIVISTA
4.1.1. Constituem Atividades Básicas do Posto:
a) Organizar a documentação dos arquivos institucionais;
b) Classificar e avaliar documentos;
c) Assistir as instâncias decisórias na institucionalização do Plano de Classificação, da Tabela de
Temporalidade e demais aspectos da politica de gestão dos arquivos;
d) Auxiliar nos procedimentos de acesso à informação;
e) Desenvolver instrumentos de controle e recuperação da informação e conservação dos processos
administrativos;
f) Supervisionar as atividades desempenhadas pelos auxiliares de arquivo;
g) Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade.

4.1.2. Descrição das tarefas específicas:
a) Espírito de iniciativa e liderança; dinamismo; pró-atividade; facilidade de trabalhar com sistemas
informatizados; relacionamento interpessoal; trabalhar em equipe; flexibilidade a mudanças; senso de
organização; capacidade de trabalho sob pressão; capacidade de administrar estresse; capacidade de negociar
conflitos; capacidade de contornar situações adversas; capacidade de retórica e comunicação; agir com
cortesia, paciência, sensibilidade, bom senso e discrição.
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4.1.3. Constituem Requisitos Básicos do Profissional:
a) Ter Ensino Superior Completo em Arquivologia;
b) Experiência comprovada na execução dos serviços relacionados à atividade.
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I 4.2. Classificação CBO: 4151-05 - AUXILIAR DE ARQUIVO
4.2.1. Constituem Atividades Básicas do Posto:
a) Orientar usuários;
b) Recuperar dados e informações;
c) Disponibilizar fonte de dados para usuários;
d) Providenciar pedidos de material para execução das tarefas realizadas;
e) Incorporar material e preservar o acervo de documentos;
f) Alimentar base de dados;
g) Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade.

.J..-
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4.2.2. Competências Desejáveis.
Demonstrar solicitude; controle emocional, criatividade, cordialidade, capacidade de organização, paciência,
capacidade de localização, atenção ao detalhe, comunicação e agilidade.

4.2.3. Constituem Requisitos Básicos do Profissional:
a) Ter curso Técnico de completo em Arquivologia;
b) Experiência comprovada na execução dos serviços relacionados à atividade.

4.3. Constituem Responsabilidades Inerentes aos Postos:

4.3.1. Constituem Responsabilidade de todos os Postos:
a) zelar por sua aparência, utilizando-se corretamente do uniforme, bem como utilizar o crachá de
identificação em tempo integral;
b) manter a ética nas relações departamentais e interdepartamentais;
t) cumprir o horário de trabalho;
d) conhecer os aspectos técnicos inerentes ao serviço que será prestado;
e) zelar pela segurança, no âmbito de sua atuação;
f) zelar pelos equipamentos sob sua guarda;
g) executar os serviços de forma competente e dentro das melhores técnicas que a atividade exige, zelando
pela precisão e correção das informações que prestar;
h) tomar conhecimento das rotinas do local onde esteja prestando os serviços;
i) zelar pelo pronto atendimento às demandas oriundas do Órgão junto ao qual preste seus serviços;
j) atender com presteza e eficiência as demandas formuladas pelos servidores;
k) cuidar para a correta utilização dos equipamentos disponibilizados, evitando danos e avarias, sobrecargas

e demais ações que os coloquem em risco;
I) cuidar para que o sigilo dos documentos e informações confidenciais a que porventura tenha acesso seja

mantido.

CLAUSULA QUINTA. UNIFORMES DOS OCUPANTES DOS POSTOS DE SERViÇOS I
5.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA aos seus empregados deverão ser condizentes com
a atividade a ser desempenhada na CONTRATANTE, compreendendo peças para todas as estações climáticas
do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.
5.2. O uniforme deverá compreender, no minimo, as peças de vestuário especificadas abaixo, as quais
devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros minimos:

5.2.1. Para o posto de ARQUIVISTA:
5.2.1.1. Se do sexo masculino:
a) 02 (duas) calças tipo social, em tecido OXFORD, com emblema da empresa bordado;
b) 02 (duas) camisas, uma manga curta e outra manga longa, na cor branca, em tecido P.QLIÉSTEá' lo',;; .-\.\~~ .~v
emblema da empresa bordado; Jd~.:1':1.1. ~ •••
c) 02 (dois) pares de sapato social, em couro, na cor preta; \ f,o<:;o.õ\~~'~~,'l.i>'\ Q" 1>0\'" ~~:. ~<:"~ -:r-~".~
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d) 01 (um) cinto social, em couro, na cor preta;

1\

IGEPRÉF;

5.2.1.2. Se do sexo feminino:
a) 01 (um) blazer manga curta e 01 (um) blazer manga longa, ambos em MICRO FIBRA, com emblema da
empresa bordado;
b) 02 (duas) blusas manga curta, tipo camisete, em MUSSELlNE;
c) 01 (uma) calça comprida e 01 (uma) saia, ambas em MICRO FIBRA;
d) 02 (dois) pares de sapato.

5.2.2. Para o posto de AUXILIAR DE ARQUIVISTA:
5.2.2.1. Se do sexo masculino:
a) 04 (quatro) toucas de telinhas de tricoline, todas na cor branca;
b) 12 (doze) pares de luvas brancas;
c) 02 (duas) camisetas, em tecido OXFORD, com emblema da empresa bordado;
d) 02 (duas) calças em tecido OXFORD;
e) 03 (três) aventais em tecido BRIM com ALGODÃO;
f) 03 (três) pares de sapato, na cor preta, confortável e antiderrapante;
g) 06 (seis) pares de meia na cor branca;

5.2.2.2. Se do sexo feminino:
a) 04 (quatro) toucas de telinhas de tricoline, todas na cor branca;
b) 12 (doze) pares de luvas brancas;
c) 02 (duas) blusas, em tecido OXFORD, com emblema da empresa bordado;
d) 02 (duas) saias em tecido OXFORD;
e) 03 (três) aventais em tecido BRIM com ALGODÃO;
f) 03 (três) pares de sapato, tipo moleca, na cor preta, confortável e antiderrapante;
g) 06 (seis) pares de meia na cor branca;

5.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao empregado, no início da execução do contrato, 01 (um) conjunto
completo de uniforme, o qual deverá ser substituído a cada 06 (seis) meses, ao cinto que será substituído
anualmente, ou a qualquer época, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após comunicação escrita da
CONTRATANTE, sempre que o uniforme não atender às condições mínimas de apresentação.

5.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os
sempre que estiverem apertados.

5.5. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do
original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

I CLAUSULA SEXTA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS POSTOS DE SERViÇOS I
6.1. A jornada de trabalho de cada profissional a ser contratado será de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma) hora da intrajornada, sem que
isso desnature a natureza da jornada e, tampouco, a ocorrência do intervalo, e aos sábados 04 horas diárias,
sem intervalo intrajornada.

6.2. Caso o horário de expediente da CONTRATANTE seja alterado por determinação legal, os horários
mencionados no subitem 6.1 serão adequados à nova realidade.

6.3. Por necessidade dos serviços, devidamente justificada e tempestivamente comunicada, o horário da
prestação dos serviços poderá ser alterado, levando-se em consideração o interesse da Admínistração e ,-
legislação em vigor, não sendo permitida a execução de horas extras ou de trabalhos em horário notur1jo u ~~(;

em dias não úteis. ~0"'~ _~,
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6.4. Os postos de serviços não poderão ficar descobertos, e na hipótese de faltas, a empresa contratada
deverá, no prazo máximo de 2 (duas) horas do início da jornada do profissional, providenciar a disponibilização
de um substituto, cujas qualificações sejam iguais ou superiores àquelas definidas para o posto, sob pena de
aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão de responsabilidade da
CONTRATANTE, na forma estabelecida no edital do certame e na legislação pertinente, por intermédio de um
representante desta, devidamente designado pela autoridade competente no contrato.

7.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.Q 8.666/1993.

7.3. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

7.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
7.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 99 1Q e 2Q do

ar!. 67 da Lei n.Q 8.666/1993.
7.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência, no
instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n.Q 8.666/1993.
7.7. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em
sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

7.8. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, entre outros, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme preceitua o art. 70 da Lei

n.Q 8.666/1993.
7.9. Caberá ao Titular da Gerência de Administração e Serviços fiscalizar o contrato com autoridade para
exercer, como representante do IGEPREV, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e
fiscalização da execução contratual, bem como verificar as obrigações fiscais.

7.10. A contratada é única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para

isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 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) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de

função profissional;
7.11. A fiscalização da Administração não permitirá que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as

preestabelecidas;
7.12. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contr?t~ões eXigir-se{ fI,,~Q

dentre outras, as seguintes comprovações: ~\_~'1.. :+'~l:>"\
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a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados,
conforme dispõe o artigo 195, 9 30 da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual;
b) recolhimento do FGTS,referente ao mês anterior;
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
d) fornecimento de vale transporte e auxilio alimentação quando cabível;
e) pagamento do 13º salário;
fI concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) realização de exames admissionais e demissionaís e periódicos, quando for o caso;
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAISe a CAGED;
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em
dissídio coletivo de trabalho; e
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao
contrato.
I) Comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil qualquer irregularidade no
recolhimento das contribuições previdenciárias.
ml Solicitar por amostragem, aos empregados terceirizados extratos da conta do FGTS com o objetivo de
verificar se os depósitos foram realizados pela contratada.
n) Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento do FGTSdos trabalhadores
terceirizados.
oI A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determínado
empregado;

I CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários do CONTRATANTE:
Unidade Orçamentária: 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
Programa do PPA 2016/2019: 1297 - Manutenção da Gestão.
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionalização de Ações Administrativas.
Fonte de Recursos: 0261000000: - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta.
Natureza da despesa: 339037 - Locação de Mão de Obra.
Nº Ação: 232087
No valor de R$ 235.740,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta reais)

I cLÁUSULA NONA - PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vígência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, tendo

validade e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficiai do Estado, podendo a critério da

Administração, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos, períodos, limitados a 60

(sessenta meses), nos moldes do artigo 57, 11 da Lei 8.666/93.

I cLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,

I
pelos serviços executados, o valor mensal de

R$ 19.645,00 (Dezenove mil e seíscentos e quarenta e cinco reais), perfazendo o montante anual de

R$ 235.740,00 (Duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta reais), estando~etç.~... IUídaS~Od as
. :<1. .~v

despesas necessárias à sua perfeita execução. t,o~'/,.~~~\:~~~>. ~~
" c,~~:.\ '.'\.,. 1:,0'
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I cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO I
11.1. CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado
da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar
por caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

11.1.1. garantia terá validade durante todo o prazo de vigência contratual e 3 (três) meses após o seu
término, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato (se houver), ou ter seu valor
aumentado como condição para a repactuação (se houver).

11.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;
d) obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; e
e) multas moratórias.

11.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Estado do Pará, em conta específica, com
correção monetária, em favor da CONTRATANTE.

11.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2%
(dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

11.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título
de garantia.

11.5.1. A retenção efetuada com base no item 11.5. desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de
compensação financeira à CONTRATADA.

11.5.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item
11.1 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou titulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

11.5.3. O valor da multa moratóría decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de
pagamentos devidos à CONTRATADA.

11.6. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou
seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

11. 7. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato
deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa
prévía à CONTRATADA bem como as decísões fínais de l' e última instância administrativa.

11.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

11.9. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) três meses após o término do da vigência contratual, podendo ser prorrogada a garantia em caso de
ocorrência de sinistro.

11.9.1. A garantia somente poderá ser liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utiliza~dPa o'"
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE. \~'/; ~

11.10. Isenção de responsabilidade da garantia: ,~,~~.. ~ ~o'
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11.10.1. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados

pela CONTRATANTE;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.

11.10.2. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas
'c' e 'd' desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
CONTRATANTE.

11.11. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela
CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o
término de vigência do contrato.

I cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12.1. Em contraprestação aos serviços prestados, será efetuado, mensalmente, pela CONTRATANTE, o
pagamento em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, até o 10°
(décimo) dia após a apresentação das notas fiscais de serviço, desde que devidamente discriminadas e
acompanhadas de todos os documentos necessários ao pagamento.

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

12.1.1. As notas fiscais de serviço deverão ser emitidas pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente
com O número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta e no
contrato, não se admitindo notas fiscais de serviços emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de
filiais ou da matriz.

12.1.2. Considera-se como efetivo pagamento a data da emissão da Ordem Bancária, feita mediante o
SIAFEM, via Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, à ordem do favorecido, no banco, agência e conta
designados pela Contratada.

12.1.3. Quando o prazo máximo para o pagamento indicado no subitem 12.1 se der em sábados,
domingos, pontos facultativos e feriados ficará o mesmo prorrogado para o primeiro dia útil
imediatamente posterior.

12.1.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.1.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas nos 95º-B, do artigo 18, da LC n.º 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.2. Para efeitos de conferência, posterior ateste das notas fiscais de serviços e pagamento, a CONTRATADA
deverá encaminhar ao Fiscal do Contrato, no último dia útil do mês, os seguintes documentos referentes aos
empregados disponibilizados à CONTRATANTE:
a) relatório mensal emitido pelo sistema eletrônico de controle de freqüência ou folha de freqüência mensal;
b) comprovante do recolhimento do FGTS,referente à última competência vencida; ~tt,\$V.
c) comprovante do recolhimento do INSS,referente à última competência vencida;
d) comprovante de entrega a todos os empregados da cópia da RAI5; ~ ~~~~~
e) comprovante de ter fornecido a todos os empregados o Vale Alimentação e o Vale Transporte; ~, «,o~$~""
f) comprovante de pagamento do 13º salário, quando couber; \>~'I>. '\~:\.'\..
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g) comprovante de pagamento integral das verbas rescisórias dos empregados demitidos no mês;
h) notas fiscais do mês em curso contendo todas as informações necessárias à emissão do ateste;
I) outros comprovantes de regularidade que forem solicitados pelo Fiscal e que sejam de obrigação da
CONTRATADA, tais como, CND, GPS,GFIP, folha de Pagamento, GRPS.

12.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da nota fiscal apresentada em relação aos serviços
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no 91º do art. 36 da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 2008, e dos documentos relacionados no subitem anterior.

12.4. O pagamento das notas fiscais somente será efetuado se a CONTRATADA comprovar a completa
quitação da folha de pagamento, inclusive do valor referente às férias, caso existam, dos empregados
disponibilizados à CONTRATANTE.

12.5. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS,
poderá ser concedido um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar
má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

12.5.1. Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido, ou nos casos em que
identificada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação, o pagamento dos valores em débito será
realizado em juizo, sem prejuizo das sanções cabiveis.

12.6. Havendo erro na apresentação da nota fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

12.6.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE, nem servindo de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

12.7. Nos termos do artigo 36, 9 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.o 02, de 2008, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabiveis,
caso se constate que a CONTRATADA:
a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mini ma exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.8. Quando do pagamento da CONTRATADA, será feita a verificação de sua regularidade junto ao SICAF.
12.8.1. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, será a mesma
advertida, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação junto a tal Sistema
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

12.8.2. O prazo apontado no subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE,
em decisão fundamentada a ser juntada aos autos do processo.

12.9. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.10. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados valores devidos à CONTRATADA para pagamento
de multa aplicada em decorrência de sanção administrativa.

12.11. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por escrito,
ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos
devido à falta de informação.

12.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante'-a c>
aplicação da seguinte fórmula: .~'1> ~~ "1:\1

EM = I x N x VP, sendo: ~"",:\.'\.. Qf.'Y-St ~1>1>'"
EM = Encargos moratórios; :J.~,.,~"jJ" ~\~ ~,,;r~ç,.'-~
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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I cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE
13.1. Será admitida repactuação, como espécie de reajuste contratual, desde que seja observado o
interregno minimo de 01 (um) ano.

13.2. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta
no item 13.1., e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá
alterar o equilibrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da
Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas
as condições efetivas da proposta.

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

13.3.1. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissidio ou convenção
coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses
instrumentos.

13.4. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos
custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
necessários à execução do serviço; ou
b) da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às
datas-base destes instrumentos.

13.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração
analitica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do
novo acordo convenção ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos
objeto da repactuação.

13.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva.
13.5.2. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do
mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos
custos, considerando-se:

a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b) as particularidades do contrato em vigência;
c) a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficíais de referência, tarifas públicas ou outros

equivalentes; e
e) a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

13.5.3. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e
não poderão alterar o equilibrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. tc:

13.6. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigêncías iniciadas Obse~dO- V
se o seguinte: .~'/; ~
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; ~,~~,;. "l-!l ~I:>o\
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b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

13.6.1. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

13.6.2. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilibrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

13.6.3. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação
nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus
preços serem corrigidos antes do inicio da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei
nº 8.666, de 1993.

13.7. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo à última repactuação.

13.7.1. A decisão sobre o período de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação e custos. Este prazo ficará
suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos;

13.7.2. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato.
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cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Incumbirá à CONTRATANTE:
a. Disponibilizar o local e os meios materiais para a execução dos serviços;
b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
c. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa prestar os serviços dentro
das normas e condições estabelecidas neste Termo e no contrato;
d. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para a
correção e documentando todas as ocorrências havidas;
e. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
f. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

• exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando cabível o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

• direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
• promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relaçãoi' f h'Çffll>
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; ~
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• considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

g. Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as
preestabelecidas, cuidando para que os mesmos não realizem horas extras;
h. Atestar nas notas fiscais de serviço a efetiva prestação dos serviços, por meio do representante designado
na forma da Lei n.º 8.666/1993, efetuando os pagamentos dos serviços prestados no prazo, nas condições e
nos preços pactuados;
i. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das notas fiscais de serviço;
j. Informar à CONTRATADA o nome, o telefone e a localização do Fiscal do Contrato;
k. Aplicar à CONTRATADA, quando for o caso, as penalidades previstas no contrato, em conformidade com a
disciplina da Lei n." 10.520/2002, de seus decretos reguiamentares e da Lei n." 8.666/1993 e respectivas
alterações;
I. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato;
m. Rescindir o contrato, na forma e nas hipóteses especificamente previstas nos artigos 77 a 80 da Lei
n." 8.666/1993.
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14.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Incumbirá à CONTRATADA:
a. Zelar pela boa e fiel prestação dos serviços contratados, executando-os em compieta conformidade com
os termos licitados e de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, de sua proposta,
do edital e seus anexos e do contrato
b. Providenciar, junto às autoridades competentes, a obtenção de licença, autorização de funcionamento e
alvará da atividade a que se propõe, se for o caso, bem como qualquer documento necessário ao licito
desempenho das atividades objeto do contrato
c. Recrutar e prover, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, o pessoal necessário para garantir a
execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos;
d. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente quaiificado e treinado, conforme as exigências
deste Termo de Referência, realizando, às suas expensas, sempre que necessário e em função de atualizações
tecnológicas ou alterações de processos de trabalho, o treinamento ou reciclagem dos empregados
disponibilizados à CONTRATANTE;
e. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo r do Decreto
n' 7.203/2010;
f. Apresentar à CONTRATANTE, quando do inicio das atividades, e sempre que houver alocação de novo
empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos
empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social- CTPS,devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
g. Manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta obrigação quando
solicitado pelo Fiscal do Contrato;
h. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança dos
locais onde serão executados os serviços;
i. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual- EPI, quando for o caso;
j. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
k. Realizar, às suas expensas, na forma da lei, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de
trabaiho de seus empregados, os exames médicos exigidos por força de lei;
I. Fornecer o objeto deste Termo, de forma ininterrupta, atendendo, de imediato, as solicitações da
Contratante quanto à substituição de pessoal considerado inadequado à prestação dos serviços, nos casos
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que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
m. Manter os empregados alocados nos postos de serviços nos horários predeterminados pela
CONTRATANTE;
n. Substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas do inicio da jornada do profissional, em caso de eventual
ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
o. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, responsabilizando-se
integralmente pela supervisão de seus funcionários, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus pela execução
dos referidos serviços;
p. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;
q. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
r. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
CONTRATANTE;
s. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que exigido, documentos que comprovem o correto e tempestivo
pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do
contrato;
t. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes criminais e distribuição
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
u. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato, para todos os
empregados, crachá de identificação, que deverá ser utilizado em local visível, acima da cintura e na frente do
funcionário, durante todo o tempo em que estiverem prestando serviços na CONTRATANTE e ;
v. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados quando em
servíço;
w. Responder administrativa e civilmente por quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros por seus empregados ou prepostos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
independentemente da constatação de culpa ou dolo de sua parte;
x. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução do contrato, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
y. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, referentes à prestação dos serviços contratados, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
z. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos
salários e benefícios dos empregados alocados nos postos, sem os quais não serão liberados os pagamentos
das notas fiscais apresentadas;
aa. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE, responsabilizando-se administrativa, civil e penalmente
pela divulgação indevida, de quaisquer documentos ou informações de propriedade da CONTRATANTE, por
parte de seus empregados;
bb. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto

da licitação;
cc. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
dd. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, a todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis em
âmbito federal, estadual ou municipal, bem como a quaisquer determinações emanadas das autoridades
competentes, pertinentes ao objeto do presente Termo de Referência, cabendo-lhe única e excl:\jsivamente a
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão efetivada por seus prepos o '~~2-- , r~
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ee. Guardar sigilo obre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato,
orientando seus funcionários a manter sigilo sobre fatos, atos, dados ou documentos de que tomem
conhecimento e que tenham relação ou pertinência com a CONTRATANTE e, durante e após prestação dos
serviços, sujeitando-se à aplicação das sanções administrativas, civis e penais pelo descumprimento;
ff. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na
contratação objeto do presente Termo de Referência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, podendo, mediante acordo com a CONTRATANTE, aceitar supressão dos
quantitativos de postos de serviços em percentuai superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato;
gg. Fiscalizar o cumprimento do objeto deste Termo, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente,
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE, bem como comunicar imediatamente a
esta, por escrito, através da Fiscalização do contrato, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços, para que sejam adotadas as providências de regularização que se fizerem necessárias;
hh. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
Fiscai do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução;
li. 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, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do 9 1º do ar!. 57 da Lei nº 8.666/1993;
jj. Comunicar à CONTRATANTE, fornecendo documentação comprobatória, as alterações na constituição da
empresa, as cessões ou transferências, total ou parcial, de capital social, bem como a fusão, cisão ou
incorporação ocorridas; para que esta, diante da documentação comprobatória apresentada, registre as
alterações ocorridas, as quais serão aceitas desde que não seja afetada a boa execução do contrato;
kk. 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;
11. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de
serviços prevista no 95º-8, do artigo 18, da LC 123/2006;
mm. Atender a todos os prazos e demais exigências previstas no contrato, no edital e neste Termo de
Referência, bem como oferecer pronto e adequado atendimento a quaisquer exigências da fiscalização
exercida pela CONTRATANTE, providenciando a imediata correção das deficiências apontadas na prestação
dos serviços, bem como prestando todos os esciarecimentos solicitados.
nn. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
00. A contratada está obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha
própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas;
pp. A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a
obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado peia fiscalização;
qq. A CONTRATADA é obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para

todos os empregados;
rr. A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a
obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização;
ss. O domicilio bancário dos empregados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na qual serão

prestados os serviços;
tt. Na assinatura do contrato deverão ser apresentados documentos que constituem requisitos básico dos. t>
profissionais, conforme sub-itens 4.1.3 e 4.2.3 da cláusula Quarta. _\,O, ~\~
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I CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇOESADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES DO CONTRATO I
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciada do 5ICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor GLOBAL da contratação, o CONTRATADO que:

1S.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar na execução do contrato;
15.1.4. Fraudar na execução do contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo ínidôneo;
15.1.6. Cometer fraude fiscal;
15.1.7. Fizer declaração falsa.
15.1.8. não mantiver a proposta.
15.1.9. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação

15.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de
sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002, aquele que:

15.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social
exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
15.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia
fixado.

15.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de faiha na execução do contrato, o valor relativo às
multas aplicadas em razão do item 14.6.
15.4. Retardamento da execução do objeto estará configurado quando o CONTRATADO:

15.4.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após notificação;
15.4.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias seguidos
ou por 10 dias intercalados.

15.5. O comportamento de modo inidôneo estará configurado quando o CONTRATADO executar atos tais
como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
15.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si e
pelo descumprimento de cláusulas contratuais podem ser aplicadas à CONTRATADA sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, sanção de multa, de acordo com os graus atribuídos, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO CORRESPONDÊNCIA
1 0,3% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
2 0,6% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
3 1,2% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
4 2,4% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
5 4,8% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
6 6,0% por ocorrência sobre o valor mensal do contrato
15.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o IGEPREV aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
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Deixar de nomear preposto e substituir preposto sem prévio aviso à
Administração ou ainda não apresentar o preposto quando solicitado.
Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar.

Deixar de pagar salários, vales-transportes e/ou tiquete-refeição nas
datas avençadas.
Deixar de repor posto no prazo mediato até 02 (duas) horas do início
da jornada do profissional, em caso de eventual ausência, tais como,
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato;
Deixar de repor, no prazo máximo de 04 (quatro) horas do início da 3
jornada do profissional, em caso de eventual ausência, tais como,
faltas, férías e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato;
Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 5
desejados para reposição imediata nos casos de faltas e quaisquer
impedimentos.
Deixar de repor, após 06 (seis) horas do início da jornada do 4
profissional, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e
lícenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
Deixar de pagar quaisquer encargos trabalhistas vinculados ao objeto 6
do contrato.
Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer benefício ou 6
vantagem prevista na legislação e em Acordo/ Convenção/Dissídio
Coletivo de Trabalho.
Desrespeitar o piso salarial disposto em Acordo/Convenção/Dissídio 6
Coletivo de Trabalho.
Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás de identificação 3
e/ou equipamentos de proteção individual.
Perder, durante a execução do contrato, qualquer das condições de 3
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Descumprir as normas de segurança da CONTRATANTE. 4

Não manter vínculo empregatício com seus empregados.

Deixar de submeter à CONTRATANTE a relação dos empregados a ela
disponibilizados.
Deixar de implantar a mão de obra na data estipulada do contrato

Fornecer mão de obra que não esteja devidamente capacitada.

DESCRiÇÃO DA INFRAÇÃO
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Recusar-se a responder civil e penalmente por quaisquer danos 6 Por 1,1or."
ocasionados à CONTRATANTE e ao seu patrimônio e/ou a terceiros, ocorrência ~:"t>c:
dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de omissão da" .\~ot;h~,'\'"

R'o,PROJUR\l. ACERVO JURIDICOIXX. Adminis!ratívoIGERAS.Contratos de {;cilaç~o\CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DE 201nCO~T ,\1{riw!dminiSrraliVO nn ~ ~ 6
01,2017 PIER SERVlCE LTDA. $ervK:os de Arauivo.docx ~~ .•\~.
Av. S~rzedelo C~rrea, 122 - Bairro Nazaré - Belem (PA}.CEP: 66.035-400 - Fone: (91) 31'trtFtY~. !<. ~w.igeprey.pa.gov.br _@\í\1
e-mail: Igepre\f@lgeprev.pa.gov.br c.'Ç . '.).~~~or:..\

Tabela 2
INFRAÇ
ÃO
1



m.I,:,..~~
~~~

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

"IGEPRÉj/

,
~

17

ocorrência

ocorrência

ocorrência
Por

Por

ocorrência

Por

Por

ocorrência
Por

ocorrência

ocorrência
Por

Por
ocorrência

Por
ocorrência

Por
ocorrência

3 Por
ocorrência

6 Por
ocorrência

4 Por
ocorrência

3 Por

contratada ou de quem em seu nome agir.
Deixar de atender prontamente a quaisquer eXigências da 4
CONTRATANTE inerentes ao objeto do contrato, inclusive garantia
contratual, suas atualizações e substituições.
Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para a execução dos 5
serviços conforme fixado pela CONTRATANTE, segundo suas
conveniências e conforme orientação da fiscalização do contrato.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou 3
circunstâncias detectadas por seus empregados, quando da execução
dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam prejudicar a
qualidade dos serviços ou comprometer a integridade de pessoas e do
patrimônio público.
Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou venham a incidir
sobre o contrato.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
Deixar de disponibilizar os substitutos dos funcionários em férias ou
licença no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da saída do funcionário.
Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela CONTRATANTE.

27

35

37

34

36

33

28

26

29

30

31

25

32

24

20

23

19

22

21

Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente e por escrito,
com, no mínimo 3 (três) meses de antecedência, contados da data 6
limite da vigência deste contrato, o desejo de não o prorrogar.
Deixar de apresentar ao físcal do contrato os comprovantes 4
solicitados.
Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento 6
das verbas rescisórias ou a realocação dos empregados em outra
atividade de prestação de serviços sem interrupção do contrato de
trabalho.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 5
corporal ou consequências letais.
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 3
pontualidade de seu pessoal.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não 5
previstos nesta tabela de infrações, após reincidência formalmente
notificado pela fiscalização.
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 1 Por
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. ocorrência
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter 2 Por
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. ocorrência
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 6 Por
fortuito, os serviços contratuais. ocorrência
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 3 Por
funcionários. ocorrência
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do 5 Por
objeto do contrato. ocorrência
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, sem 5 Por
motivo justificado. ocorrência
Retirar do local da prestação de serviço quaisquer equipamentos ou 1 Por

38 materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização oCQ{rência
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prévia do responsável.
39 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 4 Por

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE. ocorrência

40 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar 2 Por
da FISCALIZAÇÃO ocorrência

41 Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar 1 Por
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da ocorrência
documentação exigida na cláusula nona deste contrato.

15.8. A sanção de multa poderá ser aplicada a contratada juntamente à de impedimento de licitar e
contratar.

15.8.1. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de OS(cinco) dias, a contar da data
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a contratada fizer jus.

15.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
15.9.1. Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir O valor da muita, a diferença
será descontada da garantia contratual;
15.9.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 1S (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
15.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em divida ativa;
15.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento das
multas, esta deve ser complementada no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da solicitação da
CONTRATANTE.

15.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
peios prejuízos causados;
15.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionalidade.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. RESCISÃO I
Poderá ser rescindido o Contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a
indenização de qualquer espécie, por parte da CONTRATADA quando esta:
16.1. Não cumprir as cláusulas contratuais, especificações e prazos estipulados neste Contrato;
16.2. Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações e prazos estipulados neste Contrato;
16.3. Atrasar injustificadamente a entrega do objeto deste instrumento;
16.4. Dissolver a sociedade;
16.5. Efetuar alteração social ou modificar a finalidade da estrutura da empresa, que prejudique a execução
do Contrato;
16.6. Caso a CONTRATADA tenha sua falência decretada.
16.7. Cometimento de reiteradas irregularidades praticadas quando da execução do objeto contratado.
16.8. Falta de recolhimento de tributos em gerai, encargos sociais e preVid~ez.~s, relativos os seus
empregados. ' ••\'~;~' .l.c.'t\t~
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16.9. Desatendimento às determinações emanadas do CONTRATANTE, quanto à prestação do objeto
contratado.
16.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro: O presente instrumento poderá ser rescindido também quando ocorrer caso
fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo de execução ou, ainda, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniência ao CONTRATANTE;
Parágrafo segundo: Rescindido o Contrato, por qualquer dos motivos previstos, terá a CONTRATANTE
apenas a obrigação de remunerar os materiais entregues até então, aceitos e ainda não pagos à
CONTRATADA, não podendo esta reclamar qualquer pagamento extra.
Parágrafo terceiro: A inexecução total ou parcial do ora CONTRATADO, enseja a sua rescisão de
acordo com o art. 77, da Lei nº. 8666/93, compreendendo-se como motivos suficientes à rescisão
quaisquer dos elencados no art. 78, da mesma Lei, bastando à notificação expressa da parte.
Parágrafo quarto: Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela CONTRATADA, esta
deverá notificar o CONTRATANTE, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e
comprovado.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO I
17.1. É admitida a repactuação dos preços do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de
12 (doze) meses, contado da data do acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa vigente
à época da apresentação da proposta e adotados para elaboração desta.

17.1.1. Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação dos
preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte utilizada para a
fixação da remuneração ínicial, devendo ser observados os mesmos critérios fixados quando da
elaboração da estimativa de preços, neste caso contando-se o interregno mínimo da data de
apresentação da proposta.

17.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será contado a partir da data
de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.
17.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem
pleiteá-Ia, ocorrerá a preclusão do direito.
17.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois de
extinto o contrato.
17.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de composição de custos e formação
de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta a
repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de
mercado de cada um dos itens da planilha a serem alterados.

17.5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de trabalho,
sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxilio alimentação e vale transporte,
serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no mesmo momento - e por meio do
mesmo instrumento - em que ocorrer a repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das
datas das efetivas alterações de custos de cada item, nos termos dos itens 25.1. e 25.2. desta cláusula.

17.6. O item "aviso prévio trabalhado" será pago somente no primeiro ano de vigência do contrato.
17.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
17.8. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com in.s~os, materiais e/ou
equipamentos, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da d~l1&~para aprese~t (ão .<

'l>' 1>0' .a\~v
da proposta. _~ "•...~~.;'>~ 'P
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17.8.1. Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste, nos termos
deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento oportuno, após
o impiemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito.

17.9. A repactuação somente será concedída mediante negociação entre as partes, considerando-se:
a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da CONTRATANTE;
b) as particularidades do contrato em vigência;
c) o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
d) a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
e) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
f) a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.
g) A repactuação produzirá efeitos financeiros:

• a partir da assinatura do instrumento de formalização da repactuação;
• em data posterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, desde que acordada

entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessão das repactuações
subsequentes; ou

• em data anterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, exclusivamente quando
esta envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento iegal, acordo,
convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos
financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

17.10. Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste máximo a
ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação fixada - pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), nos termos do Decreto n' 3.088, de 21 de junho de 1999 - para o exercicio em que tiverem início seus
efeitos financeiros.
17.11. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
CONTRATADA, nos termos do item 16.7. desta cláusula.
17.12. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um mesmo
instrumento, por meio de apostilamento ao contrato.

I cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
18.1. A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n2 8.666/93.

18.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.

18.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.

I cLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos caos previstos no ar!. 65 da Lei n' 8.666/93, desde que haja

interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

I cLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10

(de~) dias de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o ar!. 28, ~ 52, d~C~~t~iÇãO do Estad%dó~\1tS
Para. v" l>~' f.,~~~,~'.# ~-I>O'~'" ....~ . ~"'.
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cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSiÇÕESGERAIS I
Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista no Pregão

Eletrônico NQ 001/2017, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte
integrante deste instrumento, no que não o contrariar,

I CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO I
Écompetente 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, 01 de Março de 2017,

--EU-D-É-Z~T~~~GELO

CONTRATANTE

LEONARDO CHA LIMA
CONTRATADA

Testemunha da CONTRATADA:

~'o~r:w~~ ;&lfv-o-
CPF: 0"'0:. '>1"1,. 6'\ 1- óLÇ

2,
Nome:
CPF:

. ",1>
\.>''":\.
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Font~/R~cursO: 0261
Eleme"to de Despua: 3)9039
CDNTAATADA, CUNICA OFTALMEo S S LTDA.ME
Cf-jPl: 02.835.793/0001.94
E"lIe'eço: Tv. Dom Romualdo ele SelOu ,,0 1698, sala 1501.
oaorr(l Umarizal, CEp:66.0SS'200, [;ehim/Pa
O'de"ador: fRIS A'fRES DE A2EVEDO GAMA

Protocolo: 151445

TERMO ADITIVO A CONTRATO

!fRMO AOITIVO A CONTRATO
Termo Ad'tivo: 1°
Dilla dil Ass;"aluril: 01/03/2017
v,genc',,; 01/0312017 a 01/03/2016
Justltlcatlva: PforrO<jaçâo ~e prazo
Co"tr"to: 070
E.erdc;o: 2016
DOl"ç30 Orçame"tilria: 8242. 0261 - 339039
CO"lrataCa: AÇÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO
A'.,TONIO(HOSpiTAL 5TO ANTONIO)
CNpl: 04.802.138/0001,65
Endereço, Rua Oro Pedro VICente nO 1146 - Bairro: Cent'al, CEP
66.200-000, Alenquer/PA.
O,denador: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
!fRMo ADITIVO A CONTRATQ
T~'mO Ad,tlvo: l°
Data da Assinatura: 01/03/2017
VI'iênc''': 01/03/2017 a 01/03/2018
JUst,tlclluva: prorrogação de prazo
Contrato: 071
herciciO: 2016
Oot"ção OrçamentAri,,: 8242. 0261 - 339039 .
CO'ltriltada: c:AMARGO & LOPES LTDA - EPp(LABORATORIO PE
ANALISES CUNlCAS LOPES CA~ARGO)
CNP): 83.353.680/0001.54
Ender~<;o: Tv. Henry Co"o'eau~ nO 654 • BiI"ro: Ce!'ltro, CEP
68.540-000, Conceição do Ara<;luaia/PA.
Ordenar;lO': IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
URNa AOJIlVO A CONTRATO
Termo Ar;llt.vO: 10
Data da Assinatura: 01103/2017
VIÇénClll: 01/03/2017 a 01103/2018
J"sWkativa: prorrogação de prazo
CO!'ltrato: 07)
E_ercicIO: 2016
Ootilção D,çament~r'a: 8242. 0261 • 339039
Contriltada' onAl CENTER SERViÇOS EIRElI-ME (OFTAL
CENTER.)
CNPJ: 21,054.294/0001-04
Endereço; Tv. Hen'V COnll'eau~ nO 654 _ Bairro: Centro, CEP
68.540'000, ConceIção elo Ara<;lua'a/PA.
Drde"ador: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
URMO ADITIVO A CoNTRATO
Termo Aditivo. l~
Data d" Ass,natura: 01/03/2017
Vlgên(Ia: 0l/03/2017 iI 01/03/2018
Just,ficat,va: prorro~ação de prazo
Contrato: 074
E_erCÍcio: 2016
Ootação Orçamentároa: 8242. 0261 • 339039
Co"tratada: LAaORATÓRIO DE ANÁUSES CliNICAS 810fEST
',TOA-Epp
~pJ: 09.061.707/00005.06

_ndereço: R A ,,0 380 - 8a,rro: Cidace Nova, CEP 68.515-000,
Parauapebas/PA,
Ordenador: IRIS AVRES DE AZEVEOO GAMA
TERMO AoIT1VO A CoNTRAIQ
Te,mo Ad'tlvo: 10
Oalll ali Assl""tura: 01/0312017
Vlçenc;a: 0l/03/2017 a 01/03/2018
JusuflciltlVa: prorroçaçAo de prazo
Conlrato: 076
E>ercício: 2016
00taç30 Orçllmentária: 8242- 0261 • 339039
CoMratada: ALTA IMAGEM DIAGNÓSnCO LTOA-ME (MA)(Xi
SAUOE)
CNPJ: 11.503,226/0001,21
Endereço, Tv. Coro"el TancredO ,,0 45_ 8alrro' Cenlro, CEp
68.37)'113, Altamira/PA.
OrdenaCor: IRIS AYRES DE AUVEOO GAMA
IfRMo AOroyO A (aNTRAIQ
Termo Ad'tivo: l0
Oilta da Ass'natura: 01/03/2017
v,gênC'iI: 01/03/2017 a 01/03/2018
Justllicat'va: prorrogação de pralO
Co"trato: 077
E~erdc;o: 2016
Dotação O'çamentária: 8242- 0261 • 339039
Contratada: J 8 DO NASCIMENTO SERViÇOS RADIOLÓGICOS-
ME (SAÚDE E"'l FOCO & ESCOLA TEC. EM SAUDE 00
pARA_ ElESP

Oo;pJ: 20.892.094/0001-68
Endereço: Av. Libe'CIade nO 60- 8alrro RIOVerde, CEp 68.515'
000, Parauapebas/PA.
Oroel'ador: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
URMO AQlTlVo A 'ºNTRATO
Termo Ad'ti~o: 10
Data da ASSlnah,ra: 01/0312017
V'<;Iencla: 01/03/2017 a 01/03/20Ja
Just,l'lcatLVil: prorrogação de orazo
Co"tralo.078
he'ticlO: 2016
Dotação Orc;amentána: 8142- 0261 - 339039
Contratada: CLiN1CA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-Epp
CNpJ: 20.053.365/0001-91
Ende'eço: Rua Rui Barl)osa ,,0 57S- 8a"'0: Cidade Alta, CEp
68.220-000, MONTE ALEGRE/pA.
O'Cenador: IRIS AVRE.SDE AZEVEDO GAMA
TERMO ADIlJvO A CONTBAIQ
Termo Adit,vO: 1°
Data ca ASSlllatu',,: 01/03/2017
V'~~'l(la: 01/03/2017 a 01/03/2018
Justitlcat,va: prorroçaç30 de orazo
Contrato: 079
he,ciclo: 2016
Dotação Orçamentána: 8242- 0261 - 339039
Contratada: ONCOMASTER TERAPIA ANTINEOpLASIA LIOA-E??
CNPJ: 20.411.593/0001.96
Endereço: Tv. Moraes Sarme"to nO 65)- Bairro: Santa Clara,
CEp 68.005-360, Sa"tarém/PA.
Oroel'ador: [RIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
TERMO AQITIya A CQNTRATO
Termo AC,t,vo: :0
Data d~ Asslniltura: 01/0312017
V,géncoa: 01/03/2017 a 01/03/20U
Just,flcatlva: p'oITogaçAo de pralO
CO"I'~tO: 080
hercíclo: 2016
Dotação Orc;ament/ma: 8242. 0261 .339039
Contratada: CLlNICA DE FISIOTERAplA SANTAR.EM LTDA-ME -
FISIOCLlN
C!IIP': 06.227.860/0001-49
Endereço: Tv. Silva Jard,m n" 772- 8a"ro: Apare-clda. CEP
68.040.S40,Santa',;,m/PA.
Ordenador: IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA
TERMO ADITIVO A CQNTRATO
Termo Ao't'vo: l°
Data da Ass"'~tura' 01/03/2017
V'gênCla: 01/03/2017 a 01/03/2018
JustificatIva: prorrogaç80 de orazo
ConlralO; 182
he'c1coo: 2016
Dotaç"o Orçamentária: 8242. 0261 - 339039
Contratada: ASSOCIAÇÃO PIl.O.TRAUMA _ AP1
Cr."J: 19.943.524/0001-44
Ende'eço: Av. Nlllaré ,,0 1203. sala B, BaIrro: !IIazll'';', CEp
66,035'145, 8eltm/PA,
Orcenadpr: IRIS AYRES DE AlEVEDO GAMA

Protocolo: 151553

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA. 00712017
PROCESSO: 2017/51195
VALOR: R$ 104.760,00
Objeto: Aqu,slção de blocOS de formuliÍnos uso contin"o do lASEP,
r"ndamento Le<;lill:ART. 24, Inciso VIll da Lei nO 8.666/93.
Data da RaMcaçiio: 20/0212017
OR.ÇAMENTO: PrOjeto Allvldade:8242-Fonle;0261006356.
Natureza de Despesa: 33.90.30
CONTRATAOA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 00 PARA.
CNPj: 04.835.476/0001-01
ENDEREÇO: Trav. do Chaco,227I, Marco, CEP:66093-410
8ell!"'/PA.
Fone: (091) 4009-7800
Ordenador Resoonsável IRIS AYRES DE A2AVEOO GAMA

Protocolo: 151306

INSTITUTO DE GEST'\O
PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato: 00112017
Dalil da ass,natu'a: 01/03/2017
VI<;I~nCla:01/03/2017 ao01/03{2018
Objeto: preSl~çAo de seNIÇOS COnlLnu~dos de Arqulvbt" e
Au~iliaru de Arqulvlstll vls<ll"do suprir as neceSSIdades do
InstItuto de Gestão prevldenClAria do Estar;lo do Pará. IGEpREV

DIÁRIO OFICIAL NO 33325 • 7

no Que tange aos se •••••lços de Artl"lvolo<;l'a.
Un,dad~ O'çamentána. 84201: InSNuto de G~st30 Prevldenc'iI"a
do Estado Co Pará
Programa elo pPA 2016/2019: 1291. Ma"Ulenção da G~stão,
Ciass,flcaç30 FunCIonai Prog'arrátlca 09,122.1297'8338 •
Operadonallzação de Ações AdmInistrativas.
Fonte de Re(u~os: 0261000000: - Recursos P'õp"os
Diretamente Arrecadados pela Administração Ind"eta.
Naturezll da despesa: 339037 - locação de "1'\0 de Obrll,
NOAçâo 232087
Valor: RS 235.140,00
Conl'iltado: PIEER SERVICE LTDA.ME
Endereço: R"il 21 de Allnl, na lS01, Bairro Centro, Guarai'TO
OrdenadO<" de Despesll: E"dtz,a MartinS D'Angelo

Protocolo: 150410

OUTRAS MATE RIAS

CITAÇÃO POR EDITAL
Processo n.o 2009/438974. Pelo presente ed,tal COMUNICAMOS
11senhOril MARIADO CARMOALVES MELO,CPF n.o 010.380.952'
04, penSLo",na do e~.servLdor M"'lO~1 Oliva de Melo, Matric"ia
n.o 3346951-015, que o Tl1bunal de Contas do Estado, 00'
meio do AcórdJio n." 51.048/2012, lnde'eMu o regls~'o de seu
benet1t1o de pensão por morte, no que este se'á cesSZldp "O
prazo ce 05 (cinco) dIas contados da p"blicação deste ed,lal.
A;ndll, lla'a oue Se)ll dado a'ldamento a "m novo processo de
cOncessão de pe"sáio, é necessá'io Que a sennora enCam,nhe
ilO IGEpREV os segUIntes docurTlentos: dedarações negilli~as de
per(ep~o de ben~ficlo prev1de!'lc'ário""s es'eras Fed~ral - lro<SS
e Mun'Cipal.
8elem, 03 de mllrço de 20t7.
Ordenador: Alia'l Gomes MOre,ta

Protocolo: 151429

CITAÇÃO POR EDITAL
Processo nO 2016/217537. Pelo prese"te ed'tai CITA"'lOS a
senhora ECILDA SILVEIRA DOS SANTOS, CPF nO, 596.199.592-
91, MatrtClJla !'lo, 263223/1, apose"taaa no cargo alO p'ofesso,
Assistente pA-A, 10laCa na Secrelana Cle ESlaClo de Educação -
SE.DUC, para C1ue tome co"heclmento de que, por ocas'Ao de
dIligência do Tritlu"al de Contas do Estaao do Pará - ICE/p •••. o
percetltuil! de S<!uAdiCionai POI' Temoa de ServIço será redUZido
de 60% para 40%, tendo em v,sta que foi utilizado o penodo
posterior ao seu afast"mento llilra a<;luarda' aOQS~ntadoria no
c6mpulO de seu tempo de efetIVO e_ercicio no servIço llubl,co.
Ademais, constatamos que ;) ~etlhOra não se enQuad'" na
'e<;l'a de aposentadoria na Q"ill seu benefiCIO 'o, conee-dldO.
todav'a. preendl~ os reQ"lsltos d" 'e<;lra do aM:o60 da Eme!'laa
COnstltudonal nO 41/2003, podendo allr~selllar man,festaç30 "O
OraIO de 15 (quinze) dias, cO'ltados desta publicação. ApÓS o
alud,ao orazo, sem manifeSlaç30, se,.lhe.á aplicada a regra do
art. 6° da Emenda ConstituclO'lal nO <l1/03 e O ATS ret,f!C<lldo,
nos te,mos aCima e_postos.
Belém, 03 a~ março de 2017,
Ordenador: Allan Gomes More"a

Protocolo: 151683

I

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

PORTARIA

GABINETE DO slECRUÁRIO
PORTARIA NO 107 DIE 22 DE FEVIERIElRO DE 2011
REVOGAR, os efeitos da Porta"a n0)28 de 14.03.2016, oubl1caca
no DOE na 33.092 de 21.03.2016, <lu~ des'gnou o seNioo,
GEORGE TAVARES DOS SANTOS, Id FUI\( nO 5570050/1, Aud'tor
FIscal ce Rece,las Estadua,s, pa,." reSPOnd~' pela CECOMT de
Caralàs, nas faltas e Imped,mentos Co titula'.
PORTARIA N° 108 DE 22 De: FEVEREIRO DE 2017
DESIGNAR, o servidor VIRGIro<iALUCIA NEVES 00 NASCIMENTO,
Id FunC nO 1007037/2, F,scal de ReceItas ESlildua's. Pll'i1
resoonder oela CECOMT de Ca'''Jils, flaS falla~ e impedimentos
do tIt~lar, sem 6nus para o Estado.
PORTARIA NO In DE 24 DE FEVEREIRO OE 2017
REVOGAR, a contar de 24/02/2017. a Portar;a ,,0 764 C:e
14.10.2015, publicada no OOE ,,0 33.005 de 05.11.2015, Q"e
des'<;Ino" o serv.dor MARCIO JOSE ALBUQUERQUE CA'tVALHO,
[d Func nO 5860008/1, A~d;tor Fiscal de ll.eCeltils EstaduaIS, oara
e_en::er o c"r<;lO em comlssAo de Coordenador Fazenaáno da
Cêlula de Planejamento, Mon,loramento e Estudos Tecn,cos c:e
FIscalizaç3Cl/OFt.
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÀ

Protocolo, 155945

ProtOCOlo: 156157

ESCOLA DE GOVERNA:\<;/\ PÚBLICA
DO ESTADO DO PARA

ERRATA

P lUA Nolt0411 DE"14 O£MARÇO Df 201
A Oiretoca.. m5vaç o e In ~ s O [nSl. u O e Geslão
Pr••v,o••ncl;i"a co Estado 00 P,)r,; - IGEPREV.no IJsooa. atnbu.ções
co'lferi<:l••s pel•• Pot1arla nO 112/2013. dI! 11/0412013, Oub4;[••do
no DOE nO 32.376, d•• 15/04/2013.
CONSIDERANDO 05 tccmos do ProccssO) n~ 2011)/381321. de
21/09/2016, QUCd,spõc SOOI1!a OCSilln••~,jO dc Senlltlor.
CONSIDERANDO Que o Decreto n' 870, de 04 de outUDro C ••
2013, OISPÕ'"SODrea supervlsJo. f1"clll'laç60 e acompanhamento
da e.ecuçio 005 conlr ••tos, convo1nlOS11'l••rmo oe coop ••raç.;o
f1"rtada pelos órllllo" e e~Udad ••••00 Poder Eoe<:ullv<l00 Estado
do Pllri!; ••.
CONSIDERANDO Q"e deverá s••r d""ignao:lo "m ""cal de
contrato. conv~n,o ou t••rmo de coopffraçao;
RESOLVE:
I - DESIGNAR o se","do' dfila autarqu,a A ti rca"jo
set1rlI. d..-Sf a. ld. f~nclonal n' 5419393 ,

~ . Me Aomin,stratlvo/Gerentc. lotlldo na Ger~nc,a
de Adminslraçio e Serv'ço". paca atuar como FIscal do Contrato
Adm"lIstratlvo nO 01/2017, tirm ••do com a emor ••s
S VIC TOA E, C'-PJ 1'0 02.563.740/000t- ,

conlratação de ••mpre~a "'speClalllarta 1'11
pre~tação de s"l'\Ii~oS continuados OI.'ArCl•.•lvista •• Aux,har ••s de
"'qulv,,,!a vls",nllo supro as nece~s,dad ••s do [nSI'lulO de Ges!!o
Pcev,denCli!r1a llo Estado do P,)cá - IGEPRE\I nO que tange aos
serv'ços de ArllU'volOCjia
JI - DESIGNAR o SI!""dor Sol U'efRomulo ulllr '.r
ld. 'u",'onal n' ~894145/2 " ~r C,
como SlJpll.'nte;
lU - Est •• po'1""" entra em v'gor na d••ta de sua publica,!o no
O,ilc,o Oflc'al do hlado, oodendo "er revoçada a Qualquer te'TIpp
a cnlér,o oa ••~to"caoe competente.
DÊ-SE (IENCIA, REGISTRE-SE. PUBLIQUE.SE E CUMPRA-SE.
lnstJtulo O•• Gl."SI;1oPrev'dencl/lc1a dI' htaoo do Par;!a. 14 de
lT'3'-';0 d •• 2017.
Eude~la Martins O'Angelo
D"",tora ce Aomjn'stra~o •• f'nanças

ERRATA DE PORTARIA
NUMERO DE PUBlICAÇÃO, 9J3081

Publ'cadll no DOE nO. 33079 de 02/03/2016
ONDE SE LÊ:
A'1. 10',
m- 38 etap •• - Ml.'troPOirt.n. de Selem. Norll@sl•••• Sude~te
04/11/2016.
AGrande Final se',j t••ahzada ••m a"lp.m em OSlIl/2016.
tElA-SI'::
A"l, lO'.
lll- J' etapa - Met'oPOf,t ••na oe aeh~m. Nor(l"sle e Sudeste: data
a s••r ~etin,da.
IV- A Granee Final seri! reahzllda em aelem: ~atll li •••.•r o~~n,dll
ONDeSEL~:
A""t. 110.
tO - A tinal do S~RVIFEST obeo«('ri! a segulntc programação:
a) DIa 03/11/2016: Somente as 08 (OIto) mÚ5,cas cla~s'~cadas
l"aS elap"'s anter,OI"'S pat1'c,p ••r!o de"te e"" ••,o Ji! Que u 0<1
(auatro) "'úsicas claSs,tic ••oa" na etapa selém )11••nS"'ara""
anteno"",enll::.
tl) O'a 05/11120Ib: pltssag ••m de SOm PII'II a itp•.••sentaçAo cu
12(1l0le) música" hn,)l,st3S e premiação dos ••••llcedor ••"
tElA-SE:
At1. 110.
l0 - A final do SI:'RV1FESTobedecera a S<'gu,nte programação;
a) Na lIata li ser oefinlda somente aS 08 (o'to) mús,ças
c!asslhcall •••• nllS elllplIs ••ntenores participar!o deste ensa,o
JiÍ que ••s 04 (OU(ltro) mú",cas cla~s,lic ••das na ('t"'p •• Selem la
ensa, ••ram ••~t••roorment"'.
b) Na d•••ta li ser llehn,da. Passagem d••som oa •.••a apres ••nt••ç1io
das 12(00z ••) mús'ca" flrahMas '" pceml"c!o llos v••nce<lores.
DENISE ALVES MENOES
O" ••lora ~ral e", "'.",.cic,o

Protocolo: 156141

PfRiooo AQUISITIVO

201611011

Regl~tre-se. pub1Illue-se ••cumpra-se.
LUIS CLAUDIOROCHALlMA
Prl!S'dente

lOS!: ~A~4UlO cosn, SIlVA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA NO045 DE 14 DE MARÇO DE 2017
A O••"'tora de Adm,n,Slr,,(oiIo e Finança" do lnsl'luto de GeMâo
Pr••vieenciána do fst ••oooo Parâ - IGEPREV.1>0uso das atribllJ~ÕeS
confl!noas pela Pot1"na 1'10112/2013, ll", 11104/2013, Putllicaoo
1>0DOE n' 32.376, oe 15/04/201),
CONSIDERANDO os termos do Proce"so nO 2016/450629. de
04/11/2016. Q"'" dlsp6e "obr •• a Ol!slgl'la~.ilooe Servidor.
CONSIDERANDO QU" o Oe(.reto n" 870, de 04 dI! outub,o O ••
2013, d,sp~ "otlre a supe",i"!r>. físcaIIZIl(!O" aCompa'lhamento
oa el<ecu~ao dos contrato". (.on••êniOS !! termo de coopera(~o
formada peloS órg30s e entidlldes do Pooer hecuuvo do Estado
do Pará; e,
CONSIDERANDO oue dever.! S••r de~'II""do um flsç••1 d••
contrato, convêniO ou termo Oe cooper ••~o;
RESOLVE:
I - DESIGNAR o s••rvloor oe~!aautarou'a, Ed Carlo~ Françll
Sodré. Id, funCionai nO 5923900/1. o<:upante dO (/1"'90 d••
Técn,co de Adminlstra~llo e F,na"ças. 10lado nll Ger~nc'a d~
Adm,nst,aç,io e Secvi~os, pa,a atuar como F,!>Cal do COl\t'.:110
Ad"1lnistr ••tivo 1\' 02/2017, f1,mado com a empreSd PORTAt
TURISMO E SERViÇOS LTOA _ EPP, C,,"Pl nO04.S95.044/0001_
62, qU~ tl!m como Objeto o~ serv,ços oe AQenc,amento de
V,agen". comp'ee"oenoo os s"rviços oe e"'''"s,;o, 'emltr(.aç30 li'
cancelamento ele pan"'9 ••ns aerea nacoonal e Inle'''IlC",,,,,1 com
se9~"0 para alenoer a CONrata"te,
11 - DESIGNAR a servidora Ana Aleuanora da Silvlt
M.rqUolt6, Id. fun'IO ••••1 nO 5904611/3. oxupante elO car90 OI.'
TécniCOo•• Admlnlstraç60 e n""nças. como suplente;
111 - Esta l)Ot1ana entra em v'90r na Oala de 5"11puolJcaçllo no
D,ário O~clal do EstadO, poo ••ndo ser revogada a llualllul!' tempo
a c"tério dll autorlOad •• compet",nte.
Dl-SE CIENCIA, REGISTRE.SE, PUBLlQUE-S~ E CUMPRA-Se.
Instituto de Gest,jo Prev;Cencoj"a do E-S["oO)do Para. l4 oe
março de 2017.
Eudlio~ia MarUn. D'Angelo
D,reto'a de Adm,nJstraçiio e F,nan(as

INSTITUTO DE GESTAO
I'REVIDE?'CIÀRIA
DO ESTADO DO PARA

Conc••ll••r 30 (tri"ta) di"" OI.'fenas r••gu1amcntar ••s ao serv'dor
••tl••",o r"laCloMoo, no período oe 03.04 •• 02.05.20:7, com
retor~o "s suas atJV'dades no d,a 03.05,2017.

AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO NO.201 7/87&11
MODALIDADE:CHAMADAPUBLICA
\JUMERO: 004/2017
OBJETO: Pc~sta(~o d~ s~rvl~çs de assl~tb'l"a na aCCa (lc s••':'oc
aos "••;urildos e d••peno,!ntes (lo IASEP par •• o Mun,cip,o BE'o.EM
ENTI'IEG/l. 00 EOnAl: 05 Inter ••ssallos podl!r!o re:"ar il
(~ilmaca ~bl'ca, nos Sl!guint ••" ",tes: '''-Jw,compraspara.

~~'~~;'\~~Çi~t:E!:{~E'6IMENTO DADOCUMH,T/l.ÇÃO
Periodo: 16/03/2011 a 27/03/2017
Loc"l: Agl>ncia 110IASEP no munlcíp'o oe SELEM, locahlaoo na
Av, Gent,1 8.ttenCO"t1 n',2115- I' ancar .8airro: SoiIoB',,~. rto
hoqirio de 09:00 as 14:00 horas.
RESf>ON$ÁVELPELOCER.TA"1E:fll.ANCIA"'A LEÃODIAS
PROGRAMA DE iRABALHO: 8242 NATU;l:EZADE DESPESA:
339039 - 339036
FONTEDE RECURSO: 0261
OROENADORRESf>OI'.,SAVELIR.1SAYRESDE AZEVEDOGAMA

ProtOcolo: 155930

Protocolo: 156057

Protocolo: 155971

LICENÇA PR£MIO

PORTARIA ,." 033 DI:' 1<1DI:'MARÇOOI:'2017.
O Pr",~,d",nt'" oa IMPRENSA OfiCIAL DO ESTADO. no u~" d",
suas illrlb",~éU!s.

"",",""
Conc"'der <::'" .!Icoroo com .!It1~.98 "99. ,nciso \, l"'tr" """, dll Lei
n" 5,610 OI." 24 01.94, <lOse""Oor RAIMUNDO DAS CHAGAS
ARAUJO. matricula 1'0 3151220/1. ocupante Oil função Ce

AUl<. OI." Opero GrlÍHc •• MBü

• L'cen~a Prém,o, no ceriooo ele
13.03.2017 a 11.05.2017. corresponoente a 60 (sessenta)
Olu, re'erente ao tro~nlo de 18.03.2009 li 17.03.2012, e no
c ••ríodo oe 12/05/2017 a 10/06/2017, correspond ••nt ••
a 30 (trinta) dias ref",rll'nle ao trlénio 18.03.2012 a
17.03.2015.
Re9'stce-se, pulJilQue'se e cumpra-se.
LUIS CLÁUDIO ROCHALlMA.

Pre"ioente

fERIAS

PORTARIA NO034 Df 15 DE MARÇO DE 2017
O P'esid ••nte 011IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO. no uso de
s•••as ••t'ltlU'Ç6eS.
Rc,,:)lve:

" Contrato: 006/2017/101:'.
ExerciciO; 2017.
O!l)"'to: Prutil~io d •• s ••rvlços de segur.nç. e vlgllin(l.
p.trlmonlal
Valor: 67.427,28 (5<:s""nta o 5010 Mil Quatroxonto" c Vlntc e
Sl!te Rea,s e VInte •• Oito C••ntavos). penatl!ndo villor ml!~5il1Oe
R$22.475.76 (VIM•• e DOis Mil Qualrocento~ e Selenta e Cinco
ll.ea's e S•.•tenta e SeIs C",ntavosj.
Oaul de IIsslnalur,,: 27/0212017.
Vl9énCla: 27/02l2017a 26/05i2017.
O,spe"sa O•• llCltll~,jO: 001/2017/IOE.
Orçamento:
Programa oe Trab••lllo • 22.122.1297,8338;
Elemento de Oesp<'Sa - 3390.37;
Fo~te - 0261-00,6361-
Pla~o Inlerno: 420.000.9338C
Contrat,,(lO: PAR.ÁSEGURANÇA E TRANSPORTE Of VALORES
LTDA
Ende'e(o: Rua T"unvlrato. 1',0 571. 8al"0: Cioade Velha. CEP'
66.020.655, Belem-PA
f- maLl: comerClal~pacaseguranca.com, tl,
T••lefon ••: (91) 3204-0600
Ordenador: Luis CI~udiORocha Lima.
~RepubUcada em rado de incorreções na dala de vigência.
DOE di •• 07/0312017.

,~ Protocolo: 15S899
•.•••• HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente Oil IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IDE, no
uso das atrlbUlç6es leqals OU•• lhe são confeo1d••s e conSld",rando
os !l.'rtl'OS do Processo Lic;tatóriO reoloz"oo na mod ••hdade
oe PrtI:lIloo Eletrônico, sob O n,o 004/2017jJOE, tendo
como objeto a contrataç.\o de empresa especl.lizadil
para Il prestaçao de serviços tercelrludos de apolo
administrativo na sede da tOE, conforme especl"caçOes
constante •• nO Anexo 11 - Termo de R••ferencia do Edilal. o
oual p'odamou como vencedora 00 LOTEjJTEM 03 a emp'esa
STYLUS SERVIÇOS DE lIMPE2A E CONSERVAÇÃO LTDA.
re"olv •• HOMOLOGAR o ~feqdo cet1am ••, com base no (l,.posto
"O at1. 5". InCISOIV. da Le, Estadual 1'.0 6.474, d•• 06 de "90sto
de 2002,
Belem (PA), 10 de Março de 2017.
Luis ClÁUDIO ROCHA LIMA
Prl'5ld ••nte
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