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EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2018 

Processo Administrativo nº 2018/457162 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, EM CUMPRIMENTO AO 

DECRETO ESTADUAL Nº 878, DE 31 DE MARÇO DE 2008. 

 

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, CNPJ: 05.873.910/0001-00, criado pela 
Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de 
direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de 
Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e 
financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de 
Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência do Estado do Pará e Previdenciário do Estado 
do Pará (Finanprev e Funprev), mediante Pregoeira designada pela Portaria nº 366 publicada no DOE 
33.758 de 12/12/2018, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do Tipo Menor Preço por LOTE, nas condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.    
 
O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições na Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Estaduais de nº 199/2003 e n° 967, de 04 de maio 

de 2008, a Lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 e Decretos Estaduais n º 877 e 878, de 31 de 

março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, a Lei Complementar Federal nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a legislação 

correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

1. DA ABERTURA 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de Sistema Eletrônico 

(comunicação pela Internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de 

acordo com as legislações mencionadas no preâmbulo deste Edital. 

1.2. DATA DA REALIZAÇÃO: 14/01/2019 

1.3. HORÁRIO: 10:00h (Horário de Brasília) 

1.4. ACESSO ELETRÔNICO À PARTICIPAÇÃO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

1.5. ACESSO AO EDITAL:,  www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br, 

www.igeprev.pa.gov.br 

1.6. UASG: 925403 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

1.7. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: a partir da disponibilização do Edital no Sistema Eletrônico - 

COMPRASNET, até às 9h:59min da data de abertura 

1.8. VALOR ESTIMADO: R$69.650,00 (Sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais) 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.igeprev.pa.gov.br/
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2. DO OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de controle sanitário 

integrado no combate a pragas urbanas, englobando: desratização, desinsetização, combate as larvas 

de mosquitos nos espelhos d’água, higienização e desinfecção dos reservatórios de água. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2.3. Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 
a) Anexo I – Termo de Referência  
b) Anexo II – Modelo da Proposta de Preço. 
c) Anexo III – Declaração que emprega 5% de deficientes 
d) Anexo IV - Declaração de conhecimento das condições 

e) Anexo V – Minuta do Contrato. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema eletrônico provido pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

3.2. As empresas interessadas em participar do certame, e que não estejam credenciadas no SICAF, deverão 

providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos 

da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, 

art. 3º do Decreto nº 3.722/2001). O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em 

qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos 

Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - 

SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

3.3. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar em campo próprio do 

Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências previstas no Edital, bem como declarar a inexistência de fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação e que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

3.4. As declarações mencionadas no item 3.3 deverão ser enviadas de forma virtual, ou seja, o fornecedor 

no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará as referidas declarações pelo 

sistema, as quais poderão ser visualizadas pela pregoeira na fase de habilitação, não havendo 

necessidade de envio posterior por meio de qualquer outra forma. 

3.5. As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado, detendo a condição de microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 

deverão manifestar-se por declaração, também, em campo próprio do sistema. 

3.6. A falsa declaração sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.7. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

3.8. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas 

inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública, e, ainda, empresas que 

possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por cento) do capital 

social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do Estado, na data da 

publicação do Edital, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.  

3.9. Desempenhem atividade impertinente e incompatível com o objeto desta licitação. 

3.10. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de 

Cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF durante todo o 

procedimento licitatório, bem como durante o período da execução dos compromissos assumidos (art. 

55, Inc. XIII da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002). 

3.11. Não sejam constituídas em Cooperativas de Trabalho, nos moldes do Termo de Conciliação 

Judicial celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, nos autos do processo nº 1.082/02, 

da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site http://www.comprasnet.gov.br. 

4.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 

provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. 

4.3. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de 

habilitação. 

4.4. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

IGEPREV, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

4.6. Os licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão observar o cumprimento dos 

requisitos de participação estabelecidos no item 3 deste Edital e Art. 13, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou pedir esclarecimentos, exclusivamente por meio 

http://www.comprasnet.gov.br/
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eletrônico, no endereço licitacoes@igeprev.pa.gov.br, em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada 

para sua abertura, cabendo à pregoeira, juntamente com o setor jurídico, decidirem sobre a 

impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

a) Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

b) Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do IGEPREV a 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a divulgação da 

“Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

6. DO REGISTRO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

6.1.  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, a licitante deverá encaminhar, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, proposta inicial de preços devendo enviar a proposta eletrônica, até a data 

e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2. A partir do horário previsto no edital terá inicio a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, declarando aquelas que estarão em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento previstas no edital e excluído aquelas que não se 

enquadraram nas especificações deste. 

6.3. A licitante deverá enviar proposta em campo adequado do sistema eletrônico, o valor unitário e global 

anual do objeto licitado, em moeda corrente nacional, já considerados os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.4. Os preços propostos serão registrados, indicando primeiramente o valor unitário e depois seu valor 

total, propostos em Reais (R$). Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, somente o valor 

total do objeto será utilizado pelo Sistema Eletrônico, sendo o valor unitário utilizado apenas para 

validação do valor total. 

6.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da proposta. 

6.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira.  

6.7. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  

6.8. A desclassificação de proposta sempre será fundamentada e registrada no Sistema com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.9. Não será permitida a cotação de quantidade inferior à quantidade total prevista para objeto deste 

Edital. 

6.10. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. (Inciso III do art. 13o do 

Decreto no 5.450, de 2005). 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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6.11. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV do art. 13o do Decreto no 

5.450, de 2005). 

6.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.13. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão publica 

estabelecida no preâmbulo, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este 

prazo; 

6.14. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada; 

6.15. Após a abertura da Sessão Eletrônica não será permitida alteração da proposta ou mesmo seu 

cancelamento; 

6.16. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance.  

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes 

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve 

corresponder ao valor total a ser ofertado. 

7.2. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no edital. 

7.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 

7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

7.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, e ainda: 

7.9.1. Identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo comparação entre os valores 

da primeira colocada e das demais ME/EPP na ordem de classificação, desde que a primeira não seja 

uma ME/EPP. 
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7.9.2. Nessas condições, a proposta que se encontrar na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta de menor preço será considerada empatada com a primeira colocada e a licitante ME/EPP 

melhor classificada terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente 

abaixo da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo Sistema, contados após a 

comunicação automática. 

7.9.3. Caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de 

classificação, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

7.9.4. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo lugar, na faixa dos 5% 

(cinco por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre as 

licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta 

final de desempate. 

7.9.5. Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação de 

fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou sendo a melhor oferta inicial apresentada 

por ME/EPP ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial; 

7.9.6. Somente após o procedimento de desempate, quando houver, e classificação final das 

licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar; 

7.10. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à compatibilidade técnica com referência ao objeto do edital e do preço em relação ao 

estimado para contratação, verificando a habilitação da licitante conforme disposições do Edital; 

7.11. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.13. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

7.14. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 

na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 

endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a etapa de lances e negociado o preço final da proposta classificada em primeiro lugar, o 

pregoeiro efetuará o julgamento da citada proposta, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos, em 

seguida, divulgar o resultado. 

8.2. A Proposta de Preços, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada 

e apresentada até 01(uma) hora, via anexo pelo sistema, após convocação da pregoeira, com posterior 
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envio do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contadas a partir do 

encerramento da etapa de lances, com o preço unitário e total, atualizados, contendo: 

a) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, 

salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo; 

b) Preços unitário e total, atualizados em conformidade com o último lance ofertado, de acordo com os 

preços praticados no mercado, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso de 

divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes no termo 

de referencia do presente Edital; 

b.1) Nos preços cotados, deverão estar inclusas todas as despesas legais incidentes direta ou 

indiretamente (impostos, taxas, fretes, mão-de-obra e outros insumos). 

b.2) Nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de 

pagamento. 

c) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), estado civil, profissão, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 

8.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

8.5. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IGEPREV ou, 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

8.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

8.8. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis.  

8.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Pregão.  

8.9. Serão desclassificadas as propostas que: 

I. Estiverem com impedimento de licitar cadastrado no SICAF ou CEIS ou registrada no Cadastro 

Nacional de Empresas punidas (CNEP)  

II. Contenham vícios ou ilegalidades; 

III. Não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência; 

IV. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

V. Não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada. 

8.10. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a 

Pregoeira examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
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8.11. As propostas serão julgadas e adjudicadas, pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 
Após aceitação da proposta mais bem classificada, a Pregoeira convocará a licitante, através de anexo do 

próprio sistema, no prazo de Máximo de 2 (duas) horas apresentar documentação abaixo especificada. 

9.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 
I. à habilitação jurídica; 
II. à qualificação técnica; 
III. à qualificação econômico-financeira; 
IV. à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS; 
V. à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso. 
 
9.1.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do item 9.1 e 9.2.1 
poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF (habilitação parcial), assegurado à já inscrita o 
direito de apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação. 
9.1.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 
9.1.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

9.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de REGULARIDADE 
TRABALHISTA: 

9.2.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no 
art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

 
9.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de      

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 

bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 
estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do 
exercício social anterior ao da licitação;  

9.3.2. Apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  

 
9.4. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICO-OPERACIONAL: 
9.4.1. Apresentar atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, 
demonstrando que a licitante executou ou possui serviços a serem contratados. 

9.4.1.1. Todos os atestados de capacidade técnica apresentados estarão sujeitos à diligência, por parte 
do IGEPREV.  
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9.4.2. A Empresa deve ser especializada no ramo, devendo apresentar documento que, comprove essa 
situação, e ainda, que possui em seu quadro pelo menos 1 (um) profissional técnico que poderá ser 
das seguintes áreas: biologia, engenharia Agrônoma, engenharia florestal, engenharia química, 
farmácia, medicina veterinária ou química, com fins de comprovação de sua competência para 
prestação dos serviços; 

9.4.3. Apresentar licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, compatível com o objeto do 
certame, conforme artigo 5º da Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA e art. 7º, §1º da lei Estadual nº 
5.882/94; 

9.4.4. Licença Ambiental de Operação emitida pela autoridade competente, conforme artigo 5º da 
Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA; 

9.4.5. Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA, conforme artigo 17 da Lei federal nº 6.938/1981 e 
art. 8º da Instrução Normativa 31/2009 do IBAMA. 

9.4.6. Certidão de Registro e Regularidade da empresa ou responsável técnico junto ao Conselho 
profissional competente compatível com o objeto licitado, de acordo com o artigo 30, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e no artigo 8º, §1º e §2º da Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA e art. 2º da Lei 
Estadual nº 5.882/94. 

9.4.7. Apresentar Atestado de Capacidade Técnico registrado no conselho da categoria, em nome da 
licitante e do responsável técnico, que comprove(m) a aptidão para desempenho de atividades 
pertinentes e compatível com o objeto da licitação, conforme o art. 30 da Lei Federal 8.666/1993, § 
1º, inciso I. 

9.5. Será facultada as empresas vistoria dos locais da prestação dos serviços, para conhecimento das 
condições, não podendo alegar desconhecimento do tamanho das áreas onde serão prestados os 
serviços. 

9.6. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar 
as condições de habilitação das licitantes. 

9.7. A Pregoeira poderá, a seu critério, suspender a sessão para recebimento e análise dos documentos de 
habilitação, informando no chat o novo dia, data e horário para sua continuação.  

9.8. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser 
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 
pela Pregoeira. 

9.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 

9.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

9.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

9.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.13. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério do IGEPREV, para a regularização da documentação, pagamento ou 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\21 
Higienização\Edital 021-2018 - higienização - 1a. alteração.doc 

Página 
10 de 46 

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 

 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

9.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto na sub-condição anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará à 
Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.15. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a 
Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.   

9.16. O descumprimento de qualquer prazo implicará na desclassificação e/ou inabilitação do licitante. 
9.17. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente Edital. 
9.18. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova e compreenderá ainda as consultas: 
9.18.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria 
Geral da União – CGU (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
9.18.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); 
9.18.3. Lista de Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

9.18.3.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.18.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.19. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

9.19.1. Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas 

no edital e que atende aos requisitos de habilitação. 

9.19.2. Declaração que emprega 5% de deficientes de acordo com o anexo III, ou Declaração que o 

dispensem devido o numero de funcionários que possuem. 

9.19.3. Todos os atestados de capacidade técnica apresentados estarão sujeitos à diligência, por 

parte do IGEPREV.  

9.20. Somente na impossibilidade de envio dos documentos solicitados através da opção “enviar anexo” 

do Comprasnet, será aceito o envio através de e-mail, os quais serão disponibilizados para os demais 

licitantes que assim solicitarem, os quais devem informar e-mail. 

9.21. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

10. DO RECURSO 

10.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de até 30 minutos, durante o qual, qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

10.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 
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10.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 

prazo da recorrente. 

10.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.5. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, 

durante a sessão pública, o encaminhamento de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão 

realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em formulários próprios, salvo quando não 

for possível por motivo devidamente comprovado, devendo ser escritos e entregues em duas vias, 

originais, e protocolizadas no Protocolo do IGEPREV até às 16h do dia em que se encerra o prazo, 

devendo, ainda, serem enviadas através do e-mail:  licitacoes@igeprev.pa.gov.br 

10.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia, em formulário próprio, no 

ato da sessão pública, e fora dos respectivos prazos legais, enviados por e-mail, bem como os que não 

contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.  

10.7. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto ao licitante 

vencedor. 

10.8. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Coordenação de Administração e Serviços – COAS, nos dias úteis, no horário de 09h às 16h. 

10.9. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão apreciados 

pela autoridade competente. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 

11.2. A homologação deste Pregão compete a Diretora de Administração e Finanças do IGEPREV. 

11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o Instituto poderá garantida  a prévia 

defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 

contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades, 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas, 

que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

12.1.2. Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao contratante após a data 

preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou as obrigações parciais estabelecidas neste 

edital, sujeitará ao CONTRATADO a multa, na forma estabelecida a seguir: 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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12.1.2.1. Até 30 (trinta) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) ao dia; 

12.1.2.2. Após os 30 (trinta) dias citados no item 12.1.2.1 multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) ao dia; configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato; 

12.1.2.3. As multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o valor global do 

produto que deveria ser entregue e será deduzido no pagamento da Nota Fiscal, sem 

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao Instituto. 

12.2. Ficará impedida de licitar com a Instituição, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantindo o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 

que: 

12.2.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 

falsa; 

12.2.2. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

12.2.3. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado; 

12.2.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.2.5. Cometer fraude fiscal. 

12.3.  As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Instituição serão 

aplicados à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de até 05 ( cinco) 

dias úteis. 

12.4. O atraso injustificado na execução, conforme estipulado no Edital, por período superior a 30  

(trinta) dias, poderá ensejar a desclassificação da referida empresa.  

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela 

CONTRATADA, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666 

de 1993 e os seguintes procedimentos. 

§ 1º O prazo para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pela Administração, não 

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

§2º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

13.3. O pagamento será creditado em favor do vencedor 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 
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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. 

13.4. O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá 

providenciar a abertura de conta corrente na agência de sua preferência. 

13.5.  Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência bancária 

dos pagamentos serão por conta da CONTRATADA. 

13.6. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no 

contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

13.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos 

do artigo 36, §4° da Resolução Estadual nº 02, de 31 de dezembro de 2008, e desde que a empresa 

vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

atualização financeira devida pelo IGEPREV, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 
        365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira  
TX = Percentual da taxa anual  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

13.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja 

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

 

14. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

14.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 

razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao do contrato. 

14.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato condições deste Edital. 

14.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
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15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária: 

15.1.1.  Unidade Orçamentária: 84201 - IGEPREV;  

15.1.2.  Unidade Gestora: 840201 - IGEPREV;  

15.1.3.  Programa do PPA 2016-2019: 1297 - Manutenção da Gestão;  

15.1.4. Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 – Operacionalização de Ações 

Administrativas;  

15.1.5. Fonte de Recursos: 0261- Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 

Indireta;  

15.1.6. N° de Ação: 232371;  

15.1.7. Natureza de Despesa: 339039- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

15.1.8. Valor Total: 69.650,00 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação, da pregoeira em contrário. 

16.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração, em decorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por 

vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as licitantes tenham 

direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Art. 18, do Decreto n° 3.555/00. 

16.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da proposta (Art. 20, Parágrafo único, do Decreto nº 5.450/05). 

16.4. É facultado a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

16.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

16.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a realização do serviço pela 

Administração. 

16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal. 

16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 

a realização da sessão pública de Pregão. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\21 
Higienização\Edital 021-2018 - higienização - 1a. alteração.doc 

Página 
15 de 46 

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 

 

16.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

16.11. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste certame.   

16.12. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados à 

presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página web, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br, opção “Fornecedores/Licitações”, ficando as licitantes 

obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela pregoeira.  

 

17.  DO FORO  

17.1. O Foro é o da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Belém - Pará, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos deste Pregão.  

 

Belém - PA, 27 de Dezembro de 2018. 

 
José Maurício Vieira Barata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 
Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de controle sanitário 

integrado no combate a pragas urbanas, englobando: desratização, desinsetização, combate as larvas de 
mosquitos nos espelhos d’água, higienização e desinfecção dos reservatórios de água. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 
Considerando a necessidade de manter em pleno funcionamento as instalações deste Instituto sem 

a presença indesejável de insetos, proporcionando desta forma um ambiente agradável para o 
desempenho das atividades essenciais e administrativas, bem como a obrigatoriedade de higienização e 
desinfecção dos reservatórios d’água instituída pela Lei 5.882, de 21 de dezembro de 1994 faz-se 
necessário a contratação de empresa especializada no ramo de controle sanitário e combate a pragas.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES: 
3.1 – A Empresa deve ser especializada no ramo, devendo apresentar documento que, comprove essa 
situação, e ainda, que possui em seu quadro pelo menos 1 (um) profissional técnico que poderá ser das 
seguintes áreas: biologia, engenharia Agrônoma, engenharia florestal, engenharia química, farmácia, 
medicina veterinária ou química, com fins de comprovação de sua competência para prestação dos 
serviços; 
3.2 - Apresentar licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, compatível com o objeto do 
certame, conforme artigo 5º da Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA e art. 7º, §1º da lei Estadual nº 
5.882/94; 
3.3 – Licença Ambiental de Operação emitida pela autoridade competente, conforme artigo 5º da 
Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA; 
3.4- Apresentar Atestado de Capacidade Técnico registrado no conselho da categoria, em nome da licitante 
e do responsável técnico, que comprove(m) a aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto da licitação, conforme o art. 30 da Lei Federal 8.666/1993, § 1º, inciso I. 
3.5- Serão facultadas as empresas vistoria dos locais da prestação dos serviços, para conhecimento das 
condições, não podendo alegar desconhecimento do tamanho das áreas onde serão prestados os serviços. 
3.6 – Certidão de Registro e Regularidade da empresa ou responsável técnico junto ao Conselho 
profissional competente compatível com o objeto licitado, de acordo com o artigo 30, I, da Lei Federal nº 
8.666/93 e no artigo 8º, §1º e §2º da Resolução RDC nº 52/2009/ANVISA e art. 2º da Lei Estadual nº 
5.882/94. 
3.7 – Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA, conforme artigo 17 da Lei federal nº 6.938/1981 e 
art. 8º da Instrução Normativa 31/2009 do IBAMA.  

 
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NAS ATIVIDADES DE 
DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA 

4.1 – Os serviços de controle as pragas a serem realizados nas dependências do IGEPREV prédio 1 e 2, 
deverão ser executados em 04 etapas, com aplicações programadas, sendo a primeira no máximo em 05 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\21 
Higienização\Edital 021-2018 - higienização - 1a. alteração.doc 

Página 
17 de 46 

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 

 

(cinco) dias após recebimento da Nota de empenho, e as demais a cada três meses, ficando seu pagamento 
condicionado a execução de cada etapa, após verificação da eficiência de cada aplicação “In loco”, realizada 
pela Gerencia de Administração e Serviços. 

- Área total de Aplicação do prédio situado na Av. Alcindo Cacela, 1962 - Belém/PA: 

Medidas internas e externas – IGEPREV (m²) 
 

Pavimento Área Interna (m²) Área Externa (m²) 

Subsolo 2.268  

Térreo 1.554,01 371,27 

1º andar 972,74  

2º andar 832,98  

3º andar 832,98  

4º andar 832,98  

6º andar 832,98  

Anexo Térreo 181,52 941,42 

Anexo 1º pavimento 371,27  

Total (m²) 9.512,44 1.312,69 

Total Geral (m²) 10.825,13 

 

Local Tamanho da área m² 

Área Interna 9.512,44 

Área Externa 1.312,69 

Total Geral 10.825,13 

 
4.1.1 Os serviços de controle as pragas deverá ser realizado em toda a área física do Instituto, 
compreendendo toda área construída e pátios, bem como áreas ocupadas e desocupadas. 

4.1.2. A Contratada deverá entregar, à Coordenação de Administração e Serviços, um Memorial 
Técnico Descritivo, onde deverão estar minimamente especificados: 

1. Os produtos, concentrações e técnicas utilizadas; 
2. O cronograma das atividades; 
3. A relação de funcionários que executarão as tarefas; 
4. A relação de equipamentos de proteção individual a serem especificados 

4.2 Os serviços de higienização e desinfecção dos reservatórios de água serão realizados três vezes ao 
ano sendo: 
 

Células para armazenamento de água de reuso e potável 
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Item 

 
Descrição 

 
Altura 

(m) 
 

 
Comprimento x 

Largura  (m²) 
Área (m³) 

 
Litros 

(L) 
 

01 
Célula de armazenamento d’água, em 

concreto, água potável. 

 
2,70 

 
17,39 46,95 46.950 

02 
Célula de armazenamento d’água, 

em concreto, água de reuso. 
2,70 17,39 46,95 46.950 

03 
Célula de armazenamento d’água, 
em concreto, água de reserva de 

incêndio. 
2,70 7,38 19,92 19.930 

Capacidade total – células de concreto 113.830 L 

 

4.3 Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância Organofosforado 
Clorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC nº 206 de 23/08/2004. 
4.4 - Uso obrigatório pelos empregados da empresa, de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), 
durante a manipulação e aplicação dos produtos; 
4.5 - A prestação dos serviços acima citados poderá ser solicitada a título de reforço ou quando não tiver 
um resultado positivo, a qualquer momento pela CONTRATANTE, sem ônus para a mesma, inclusive, para 
refazer, no todo ou em parte,os serviços em que se verificarem a presença indesejável de insetos, etc. 
4.6 - Os serviços serão sempre executados, fora do horário de expediente, podendo ser executados, 
sábados, domingos e feriados, sem qualquer prejuízo à CONTRATANTE; 
4.7 – Deverá ser comunicada imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo contrato, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências 
de regularização necessárias; 
4.8.- A CONTRATADA devera informar qual produto químico que esta sendo aplicado no estabelecimento 
da CONTRATANTE, qual o nível de intoxicação, os antídotos dos produtos, ficha técnica, para que amanhã 
não venha causar problemas na saúde dos servidores e usuários.  
4.9 - Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer um certificado de execução de serviços 
contendo o nome do responsável técnico com o número de seu registro no Conselho Regional de Química - 
CRQ; 

 
5 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Obrigações da CONTRATADA: 

a. Executar o objeto contratado dentro dos padrões de saúde por intermédio de pessoas 
devidamente qualificadas; 

b. Executar os serviços nos prazos estabelecidos, nas condições e preços consignados em sua 
proposta comercial; 

c. Assumir quaisquer danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a Terceiros quando for 
constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou causados 
por seus empregados ou prepostos, inclusive, assumir os danos eventualmente ocorridos com os 
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materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na execução dos serviços, sem possibilidade de 
ressarcimento pelo CONTRATANTE; 

d. Fornecer número de telefone e e-mail para contato a fim de atender as solicitações da Contratante; 
e. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das Obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, inclusive o transporte; 
f. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização e ou acompanhamento por parte da CONTRATANTE; 

h. Caberá a CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas em legislações específicas 
de acidentes de trabalho quando em ocorrência da espécie forem vitimas seus empregados, no 
desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas 
dependências da CONTRATANTE; 

i. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 

j. Executar os serviços através de profissionais qualificados, com curso técnico específico da mão-de-
obra oferecida, observando os procedimentos técnicos recomendados pelos fabricantes; 

k. Fornecer Todo o material e equipamentos para a realização dos serviços contratados; 
l. Dar garantia total pelos serviços realizados, comprometendo-se a refazê-los quando constatado 

qualquer falha devidamente comprovada, durante todo o período do Contrato, desde que a 
CONTRATANTE não tenha causado ou contribuído para a ocorrência da falha; 

m. Fornecer à CONTRATANTE relatório, detalhado, das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
Certificado de Garantia , onde deverão constar todas as informações técnicas e necessárias além 
dos produtos químicos utilizados; 

n. Identificar os empregados que realizarão os serviços a CONTRATANTE, os quais deverão estar 
uniformizados; 

o. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, e vice-
versa, por meios próprios e, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas 
situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário; 

p. Substituir, uma vez comprovada a necessidade de imediato qualquer empregado ou preposto da 
CONTRATADA que deixe de merecer confiança, embarace a fiscalização ou ainda que venha a se 
conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram 
conferidas; 

q. Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigações relativas à assistência 
médica (inclusive atendimento médico dentro do local de trabalho em função de acidente ou mal 
súbito), previdência social, seguro contra acidente e quaisquer implicações de natureza trabalhista 
e fiscal de seus empregados; 

r. Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do 
contrato, sendo única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

s. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por culpa, dolo, 
negligência ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a 
preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua 
responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao 
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direito de descontar o valor do ressarcimento em faturas de pagamentos devidos à CONTRATADA, 
sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito; 

t. Elaborar e entregar à CONTRATANTE um cronograma de execução dos serviços até 10 (dez) dias 
após a autorização para execução dos serviços, de acordo com os termos deste Projeto. 

 
Obrigações da CONTRATANTE: 

a. Os serviços objeto do contrato serão acompanhados e fiscalizados por servidor devidamente 
designado pela CONTRATANTE,  

b. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
c. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 
d. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 
e. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do contrato; 
f. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificado e 

uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 
g. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos serviços e 

demais informações que venham a ser solicitada. 
 

6 – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO QUANTITATIVO 
A empresa vencedora do certame iniciará a prestação dos serviços em 05 dias após recebimento da 

nota de empenho, perdurando até o prazo final da vigência contratual. 
 

Item Especificação dos Serviços Periodicidade  Qtd 

01 
01 Célula de armazenamento d’água em concreto, água 
potável  

Quadrimestral 03 

02 
01 Célula de armazenamento d’água, em concreto, água de 
reuso. 

Quadrimestral 03 

03 
01 Célula de armazenamento d’água, em concreto, água de 
reserva para incêncio. 

Quadrimestral 03 

04 
03 Caixas d’água, em fibra, formato circular, para água 
potável, capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 09 

05 
02 Caixas d’água, em fibra, formato circular, para água de 
reuso, capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 06 

06 Serviço de desinsetização e do prédio do IGEPREV Trimestral 04 

 
7 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
7.1- Desinsetização: garantia de 12 (doze) meses após a aplicação do Produto químico, contado a partir da 
certificação da última nota fiscal pelo gestor do objeto (4 etapas). 
7.2 – Higienização e desinfecção dos reservatórios de água: garantia de 12 (doze) meses após a execução 
do serviço, contado a partir da certificação da última nota fiscal pelo gestor do contrato (03 etapas). 
7.3 A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços prestados, respondendo, na forma da lei, por 
quaisquer danos decorrente da má execução do instrumento contratual. 
 
8 – DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela 

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

8.666 de 1993 e os seguintes procedimentos. 

§ 1º O prazo para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pela Administração, não 

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

§2º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

8.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

8.3. O pagamento será creditado em favor do vencedor 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. 

8.4. O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá providenciar 

a abertura de conta corrente na agência de sua preferência. 

8.5.  Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência bancária dos 

pagamentos serão por conta da CONTRATADA. 

8.6. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no 

contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

8.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do 

artigo 36, §4° da Resolução Estadual nº 02, de 31 de dezembro de 2008, e desde que a empresa 

vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

atualização financeira devida pelo IGEPREV, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 

         365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira  

TX = Percentual da taxa anual  

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso 

8.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja 

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 
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9 –  DAS SANÇÕES 
9.1. 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 SICAF, 
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: 
9.1.1. Apresentar documentação falsa; 
9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
9.1.3. Falhar na execução do contrato; 
9.1.4. Fraudar na execução do contrato; 
9.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
9.1.6. Cometer fraude fiscal; 
9.1.7. Fizer declaração falsa. 

9.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor 
relativo às multas aplicadas; 

9.3. O retardamento da execução do objeto estará configurado quando o CONTRATADO: 
9.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias da data 
inicial para vigência do contrato; 
9.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias 
seguidos ou por 10 dias intercalados. 
9.3.3. A falha na execução, INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL, do contrato estará configurada 
quando o CONTRATADO se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas na tabela 
abaixo, respeitada a graduação de infrações previstas:  

Grau da Infração Quantidade de Infrações cometidas durante a Vigência Contratual 

1 Até o limite máximo de 7 ocorrências 

2 Até o limite máximo de 6 ocorrências 

3 Até o limite máximo de 5 ocorrências 

4 Até o limite máximo de 4 ocorrências 

5 Até o limite máximo de 3 ocorrências 

6 Até o limite máximo de 2 ocorrências 

9.4. 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. 

9.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 
graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

TABELA DE GRADUAÇÃO DE MULTA 

GRAU CORRESPONDÊNCIA INCIDÊNCIA 

1 0,5% Valor mensal do Contrato 

2 1,0% Valor mensal do Contrato 

3 3,0% Valor mensal do Contrato 

4 5,0% Valor mensal do Contrato 

5 7,0% Valor mensal do Contrato 

6 10,0% Valor mensal do Contrato 
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INFRAÇÃO DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NÍVEL INCIDÊNCIA 

1 Fornecer mão de obra que não esteja devidamente 
capacitada. 

3 Por empregado e 
por ocorrência 

2 Deixar de implantar a mão de obra na data 
estipulada em Ordem de Execução. 

3 Por empregado 

3 Não manter vínculo empregatício com seus 
empregados. 

6 Por dia e por 
empregado 

4 Deixar de pagar salários. 6 Por ocorrência e 
por dia 

5 Deixar de pagar quaisquer encargos sociais, 
trabalhistas e tributários vinculados ao objeto do 
contrato. 

6 Por ocorrência 

6 Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer 
benefício ou vantagem prevista na legislação e em 
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho. 

6 Por empregado 

7 Deixar de manter, durante a vigência do contrato, 
seguro pessoal de seus empregados. 

5 Por ocorrência 

8 Desrespeitar o piso salarial disposto em 
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho. 

6 Por ocorrência 

9 Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro 
dos padrões desejados para reposição imediata nos 
casos de faltas e quaisquer impedimentos. 

 Por ocorrência 

10 Deixar de impedir que o empregado que cometer 
falta disciplinar qualificada como de natureza grave 
seja mantido em atividade ou retorne às 
dependências da CONTRATANTE. 

5 Por item e por 
ocorrência 

11 Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás 
de identificação e/ou equipamentos de proteção 
individual. 

3 Por funcionário e 
por dia 

12 Perder, durante a execução do contrato, qualquer 
das condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

3 Por condição e por 
ocorrência 

13 Deixar de manter seu cadastramento e sua 
documentação junto ao SICAF devidamente 
atualizados. 

3 Por item e por 
ocorrência 

14 Descumprir as normas de segurança da 
CONTRATANTE. 

4  

15 Deixar de nomear preposto e substituir preposto 
sem prévio aviso à Administração ou ainda não 
apresentar o preposto quando solicitado. 

5 Por ocorrência 

16 Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar. 4 Por ocorrência 

17 Deixar de repor, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas após notificação, qualquer objeto da 
CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 

5 Por ocorrência 
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danificado ou extraviado por seus empregados. 

18 Recusar-se a responder civil e penalmente por 
quaisquer danos ocasionados à CONTRATANTE e ao 
seu patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou 
culposamente, em razão de ação ou de omissão da 
contratada ou de quem em seu nome agir. 

6 Por ocorrência 

19 Deixar de atender prontamente a quaisquer 
exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto do 
contrato, inclusive garantia contratual, suas 
atualizações e substituições. 

4 Por ocorrência 

20 Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para 
a execução dos serviços conforme fixado pela 
CONTRATANTE, segundo suas conveniências e 
conforme orientação da fiscalização do contrato. 

5 Por dia e por 
Ocorrência 

21 Deixar de fornecer, mensalmente, acompanhando a 
nota fiscal, quaisquer dos documentos exigidos 
neste Edital. 

3 Por dia e por 
Ocorrência 

22 Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer 
fatos ou 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. 

3 Por ocorrência 

23 Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou 
venham a incidir sobre o contrato. 

3 Por dia e por 
Ocorrência 

24 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto 
do contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 

6 Por dia e por 
Ocorrência 

25 Deixar de efetuar a reposição de mão de obra nos 
postos, em caráter imediato, em eventual ausência. 

4 Por dia e por 
ocorrência 

26 Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela 
CONTRATANTE. 

3 Por ocorrência 

27 Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente 
e por escrito, com, no mínimo 3 (três) meses de 
antecedência, contados da data limite da vigência 
deste contrato, o desejo de não o prorrogar. 

6 Por dia 

28 Deixar de apresentar ao fiscal do contrato os 
comprovantes solicitados. 

4 Por ocorrência 

29 Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, 
o pagamento das verbas rescisórias ou a realocação 
dos empregados em outra atividade de prestação de 
serviços sem interrupção do contrato de trabalho. 

6 Por ocorrência 

30 Recusar-se a assinar autorização para que a 
Administração retenha valores conforme IN 

6 Por ocorrência 
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SLTI/MPOG nº 02/08, art. 19-A, incisos II e IV. 

31 Deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus 
funcionários por meio de depósito na conta do 
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte da Administração. 

5 Por ocorrência 

32 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

5 Por ocorrência e 
por dia 

33 Deixar de registrar e controlar a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

3 Por dia 

34 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e 
seus anexos não previstos nesta tabela de infrações, 
após reincidência formalmente notificado pela 
fiscalização. 

5 Por ocorrência 

35 Permitir a presença de empregado não uniformizado 
ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 
e/ou sem crachá. 

1 Por empregado e 
por dia 

36 Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar. 

2 Por empregado e 
por dia 

37 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

38 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 
de seus funcionários. 

3 Por ocorrência 

39 Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

40 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
Fiscalização, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

41 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
ou cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

6 Por ocorrência 

42 Retirar do local da prestação de serviço quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo, previstos 
em contrato ou não, sem autorização prévia do 
responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

43 Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
CONTRATANTE. 

4 Por empregado e 
por dia 

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

9.7. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (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; 

9.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO; 
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9.9. Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual; 

9.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa; 

9.11. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
facultada sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais. 

9.12. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o inadimplemento de qualquer cláusula 
contratual advir de caso fortuito, motivo de força maior ou fato do príncipe. 

 
Belém 14 de dezembro de 2018. 

José Maurício Vieira Barata Júnior 

Téc. de Administração e Finanças (COAS) 
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ANEXO II 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Cidade(UF), xx de xxxxx de 201x. 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1.962 - Bairro Nazaré, CEP 66.040-020 

Belém – Pará 

Processo nº 2018/457162 

REF: Pregão Eletrônico nº 021/2018 

 

1. OBJETO DA PROPOSTA: Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de 

controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando: desratização, 

desinsetização, combate as larvas de mosquitos nos espelhos d’água, higienização e desinfecção 

dos reservatórios de água. 

2. VALORES: Em atenção ao Pregão nº xxx/201X – IGEPREV/PA, estamos apresentando nossa proposta de 
comercial para prestação do serviço do objeto acima referido, conforme quadro abaixo: 

Item Especificação dos Serviços Periodicidade  Qtd Valor 
unit. 

Valor 
Mensal 

Valor 
anual 

01 
01 Célula de armazenamento 
d’água em concreto, água potável  

Quadrimestral 03 
   

02 

01 Célula de armazenamento 
d’água, em concreto, água de 
reuso. 

Quadrimestral 03 

   

03 

01 Célula de armazenamento 
d’água, em concreto, água de 
reserva para incêncio. 

Quadrimestral 03 

   

04 

03 Caixas d’água, em fibra, formato 
circular, para água potável, 
capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 09 

   

05 

02 Caixas d’água, em fibra, formato 
circular, para água de reuso, 
capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 06 

   

06 
Serviço de desinsetização e do 
prédio do IGEPREV 

Trimestral 04 
   

 Valor total      
Valor mensal: R$x.x.x.x.x.x 

Valor anual: R$x.x.x.x.x.x 

3. Nos valores acima deverão estar compreendidas, além do lucro, todas e quaisquer despesas de 
responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, 
bem como impostos, frete, passagens, etc... 
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4. PRAZO: O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data da abertura da licitação.  

5. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de referência. Caso nos seja 
adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento 
de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: _____________________________________  
CNPJ/MF: _______________  
Endereço: ________________________________________________   CEP: ___________________________  
Cidade: _________________ UF: __________ Tel.: _______________ Email: 
___________________________ 
Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________  
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome:________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 
CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ RG nº:____________ ________ 
Expedido por: ____________ Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________ 
(CARIMBO DO CNPJ) _________________________________  
 
(Nome e assinatura do representante legal)  
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ANEXO III 

Cidade(UF), xx de xxxxx de 201x. 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1.962 - Bairro Nazaré, CEP 66.040-020 

Belém – Pará 

Processo nº 2018/457162 

REF: Pregão Eletrônico nº 021/2018 

 

DECLARAÇÃO QUE EMPREGA 5% DE DEFICIENTE 

 

(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 

estabelecida a ---------------------------------------------------------------------------------------- (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, portador (a) da Carteira de 

Identidade  n°.  ---------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, DECLARA, para fim do disposto no 

Inciso I do Art. 27 da Lei  n° 8.666 de 21 de junho de 1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco 

por cento) de pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do 

Estado do Pará.   

   

Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 2018.    

  

-------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 

 
OU 
 
(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 
estabelecida a ---------------------------------------------------------------------------------------- (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, portador (a) da Carteira de 
Identidade  n°.  ---------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, DECLARA para os devidos fins que 
, que NÃO possui em seu quadro de pessoal, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas 
portadoras de deficiência em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará 
(EC 0042/2008 publicada em 11/06/2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu 
quadro funcional. 
 
Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 2018.    
  
--------------------------------------------------------------------------  
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)  

Cidade(UF), xx de xxxxx de 201x. 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1.962 - Bairro Nazaré, CEP 66.040-020 

Belém – Pará 

Processo nº 2018/457162 

REF: Pregão Eletrônico nº 021/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

 

 

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____, Processo nº. ____, que a empresa 

(razão social da empresa LICITANTE), inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o nº. __________, estabelecida à 

_______________________________, na cidade de _________________, optou pela não realização de 

vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, 

mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, e que 

temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por esse fato. 

 

 

Local, ____ de ____________ de 20____.  

 

 

Nome da empresa 

(Assinatura e Carimbo)/ responsável técnico. 
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ANEXO V – DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXX – IGEPREV 
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2018                                 PROCESSO Nº 2018/457162 

 
CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS 
RESERVATORIOS DE ÁGUA CELEBRADO ENTRE 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E A 
x.x.x.x.x.x.x.x.x 
 
 

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, Autarquia Estadual, 

criada pela Lei Complementar de nº 039, de 09 de janeiro de 2002, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, com sede na Av. Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. 05.873.910/0001-00, nesta cidade, neste ato representado por 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, cargo, nome, estado civil, profissão, Rg, CPF, endereço,  

conforme a Portaria nº xxxx/xxxx, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx, a qual delegou poderes, 

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X, endereço,  doravante  denominada CONTRATADA, neste ato representado por 

nome, estado civil, profissão, Rg, CPF, endereço, resolvem firmar o presente contrato, que será 

regido pelas disposições do Pregão Eletrônico nº XXX/XXX, nos termos da Lei nº 10.520/2002; Lei 

Complementarnº 123/2006 e Alterações LC 147/2014, e subsidiariamente o Decreto Federal nº 

5.450/2005, e, subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e alterações mediante as cláusulas e 

condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de controle 
sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando: desratização, desinsetização, 
combate as larvas de mosquitos nos espelhos d’água, higienização e desinfecção dos reservatórios 
de água. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico 
XXX/XXXX e seus Anexos, Processo 2017/457162 do qual é parte integrante e complementar, 
vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NAS ATIVIDADES DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA 
DAS CAIXAS D’ÁGUA 
3.1. Os serviços de controle as pragas a serem realizados nas dependências do IGEPREV prédio 1 e 

2, deverão ser executados em 04 etapas, com aplicações programadas, sendo a primeira no 
máximo em 05 (cinco) dias após recebimento da Nota de empenho, e as demais a cada três 
meses, ficando seu pagamento condicionado a execução de cada etapa, após verificação da 
eficiência de cada aplicação “In loco”, realizada pela Gerencia de Administração e Serviços. 

- Área total de Aplicação do prédio situado na Av. Alcindo Cacela, 1962 - Belém/PA: 

Medidas internas e externas – IGEPREV (m²) 

Pavimento Área Interna (m²) Área Externa (m²) 

Subsolo 2.268  

Térreo 1.554,01 371,27 

1º andar 972,74  

2º andar 832,98  

3º andar 832,98  

4º andar 832,98  

6º andar 832,98  

Anexo Térreo 181,52 941,42 

Anexo 1º pavimento 371,27  

Total (m²) 9.512,44 1.312,69 

Total Geral (m²) 10.825,13 

 

Local Tamanho da área m² 

Área Interna 9.512,44 

Área Externa 1.312,69 

Total Geral 10.825,13 

3.1.1. Os serviços de controle as pragas deverá ser realizado em toda a área física do Instituto, 
compreendendo toda área construída e pátios, bem como áreas ocupadas e desocupadas. 

3.1.2. A Contratada deverá entregar, à Coordenação de Administração e Serviços, um Memorial 
Técnico Descritivo, onde deverão estar minimamente especificados: 

5. Os produtos, concentrações e técnicas utilizadas; 
6. O cronograma das atividades; 
7. A relação de funcionários que executarão as tarefas; 
8. A relação de equipamentos de proteção individual a serem especificados 

3.2. Os serviços de higienização e desinfecção dos reservatórios de água serão realizados três 
vezes ao ano sendo: 
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Células para armazenamento de água de reuso e potável 

 
Item 

 
Descrição 

Altura 
(m) 

Comprim. x 
Largura  (m²) 

Área 
(m³) 

Litros (L) 
 

01 
Célula de armazenamento d’água, em 

concreto, água potável. 

 
2,70 

 
17,39 46,95 46.950 

02 
Célula de armazenamento d’água, em 

concreto, água de reuso. 
2,70 17,39 46,95 46.950 

03 
Célula de armazenamento d’água, em 
concreto, água de reserva de incêndio. 

2,70 7,38 19,92 19.930 

Capacidade total – células de concreto 113.830 L 

3.3. Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância 
Organofosforado Clorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC nº 206 de 
23/08/2004. 

3.4. Uso obrigatório pelos empregados da empresa, de EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual), durante a manipulação e aplicação dos produtos; 

3.5. A prestação dos serviços acima citados poderá ser solicitada a título de reforço ou quando não 
tiver um resultado positivo, a qualquer momento pela CONTRATANTE, sem ônus para a 
mesma, inclusive, para refazer, no todo ou em parte,os serviços em que se verificarem a 
presença indesejável de insetos, etc. 

3.6. Os serviços serão sempre executados, fora do horário de expediente, podendo ser 
executados, sábados, domingos e feriados, sem qualquer prejuízo à CONTRATANTE; 

3.7. Deverá ser comunicada imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo 
contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 

3.8. A CONTRATADA devera informar qual produto químico que esta sendo aplicado no 
estabelecimento da CONTRATANTE, qual o nível de intoxicação, os antídotos dos produtos, 
ficha técnica, para que amanhã não venha causar problemas na saúde dos servidores e 
usuários.  

3.9. Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer um certificado de execução de 
serviços contendo o nome do responsável técnico com o número de seu registro no Conselho 
Regional de Química - CRQ; 

 

CLÁUSULA QUARTA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica emitida 
pela CONTRATADA, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 
da Lei nº 8.666 de 1993 e os seguintes procedimentos. 
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§ 1º O prazo para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pela 
Administração, não deverá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
apresentação. 
§2º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

4.3. O pagamento será creditado em favor do vencedor 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. 

4.4. O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá 
providenciar a abertura de conta corrente na agência de sua preferência. 

4.5.  Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência 
bancária dos pagamentos serão por conta da CONTRATADA. 

4.6. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 
prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 
exigidas no contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 
próprio. 

4.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos 
termos do artigo 36, §4° da Resolução Estadual nº 02, de 31 de dezembro de 2008, e desde 
que a empresa vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo IGEPREV, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 
         365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira  
TX = Percentual da taxa anual  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

4.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em favor do fornecedor. Caso o 
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA VIGENCIA E DA ENTREGA DOS SERVIÇO 

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 
admitindo-se a sua prorrogação através de termo aditivo, de acordo com o art. 57, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.2. A entrega dos serviços será de acordo com a tabela abaixo: 
Item Especificação dos Serviços Periodicidade  Qtd Valor 

unit. 
Valor 

Mensal 
Valor 
anual 

01 
01 Célula de armazenamento 
d’água em concreto, água potável  

Quadrimestral 03 
   

02 

01 Célula de armazenamento 
d’água, em concreto, água de 
reuso. 

Quadrimestral 03 

   

03 

01 Célula de armazenamento 
d’água, em concreto, água de 
reserva para incêncio. 

Quadrimestral 03 

   

04 

03 Caixas d’água, em fibra, 
formato circular, para água 
potável, capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 09 

   

05 

02 Caixas d’água, em fibra, 
formato circular, para água de 
reuso, capacidade 8.000 litros. 

Quadrimestral 06 

   

06 
Serviço de desinsetização e do 
prédio do IGEPREV 

Trimestral 04 
   

 Valor total      

5.3. Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, situada na Av. Alcindo 
Cacela n° 1962, Bairro Nazaré, Belém/PA, respeitando-se o horário de funcionamento do 
Instituto (das 8:00 às 16:00 horas).  

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Obrigações da CONTRATADA: 
u. Executar o objeto contratado dentro dos padrões de saúde por intermédio de pessoas 

devidamente qualificadas; 
v. Executar os serviços nos prazos estabelecidos, nas condições e preços consignados em sua 

proposta comercial; 
w. Assumir quaisquer danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a Terceiros quando 

for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou 
causados por seus empregados ou prepostos, inclusive, assumir os danos eventualmente 
ocorridos com os materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na execução dos 
serviços, sem possibilidade de ressarcimento pelo CONTRATANTE; 

x. Fornecer número de telefone e e-mail para contato a fim de atender as solicitações da 
Contratante; 
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y. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
Obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, inclusive o transporte; 

z. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

aa. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização e ou acompanhamento por parte da CONTRATANTE; 

bb. Caberá a CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas em legislações 
específicas de acidentes de trabalho quando em ocorrência da espécie forem vitimas seus 
empregados, no desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a 
ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATANTE; 

cc. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, e comerciais 
resultantes da execução do contrato; 

dd. Executar os serviços através de profissionais qualificados, com curso técnico específico da 
mão-de-obra oferecida, observando os procedimentos técnicos recomendados pelos 
fabricantes; 

ee. Fornecer Todo o material e equipamentos para a realização dos serviços contratados; 
ff. Dar garantia total pelos serviços realizados, comprometendo-se a refazê-los quando 

constatado qualquer falha devidamente comprovada, durante todo o período do Contrato, 
desde que a CONTRATANTE não tenha causado ou contribuído para a ocorrência da falha; 

gg. Fornecer à CONTRATANTE relatório, detalhado, das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, Certificado de Garantia , onde deverão constar todas as informações 
técnicas e necessárias além dos produtos químicos utilizados; 

hh. Identificar os empregados que realizarão os serviços a CONTRATANTE, os quais deverão 
estar uniformizados; 

ii. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, 
e vice-versa, por meios próprios e, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem 
como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime 
extraordinário; 

jj. Substituir, uma vez comprovada a necessidade de imediato qualquer empregado ou 
preposto da CONTRATADA que deixe de merecer confiança, embarace a fiscalização ou 
ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe foram conferidas; 

kk. Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigações relativas à 
assistência médica (inclusive atendimento médico dentro do local de trabalho em função 
de acidente ou mal súbito), previdência social, seguro contra acidente e quaisquer 
implicações de natureza trabalhista e fiscal de seus empregados; 

ll. Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a 
execução do contrato, sendo única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa; 
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mm. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por 
culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover 
o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da 
comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a 
CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento em faturas de 
pagamentos devidos à CONTRATADA, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de 
pleno direito; 

nn. Elaborar e entregar à CONTRATANTE um cronograma de execução dos serviços até 10 
(dez) dias após a autorização para execução dos serviços, de acordo com os termos deste 
Projeto. 

 
6.2. Obrigações da CONTRATANTE: 

h. Os serviços objeto do contrato serão acompanhados e fiscalizados por servidor 
devidamente designado pela CONTRATANTE,  

i. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
j. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
k. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela 

credenciada; 
l. Estabelecer rotinas de serviços para auxiliar no devido cumprimento do objetivo do 

contrato; 
m. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificado e uniformizado, aos locais em que devem executar suas atividades; 
n. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 

serviços e demais informações que venham a ser solicitada. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

7.1. 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 
SICAF, 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: 

7.1.1. Apresentar documentação falsa; 
7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
7.1.3. Falhar na execução do contrato; 
7.1.4. Fraudar na execução do contrato; 
7.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
7.1.6. Cometer fraude fiscal; 
7.1.7. Fizer declaração falsa. 

7.2. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o 
valor relativo às multas aplicadas; 
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7.3. O retardamento da execução do objeto estará configurado quando o CONTRATADO: 
7.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias da 
data inicial para vigência do contrato; 
7.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias 
seguidos ou por 10 dias intercalados. 
7.3.3. A falha na execução, INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL, do contrato estará 
configurada quando o CONTRATADO se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações 
previstas na tabela abaixo, respeitada a graduação de infrações previstas:  

Grau da Infração Quantidade de Infrações cometidas durante a Vigência Contratual 

1 Até o limite máximo de 7 ocorrências 

2 Até o limite máximo de 6 ocorrências 

3 Até o limite máximo de 5 ocorrências 

4 Até o limite máximo de 4 ocorrências 

5 Até o limite máximo de 3 ocorrências 

6 Até o limite máximo de 2 ocorrências 

7.4. 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. 

7.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

TABELA DE GRADUAÇÃO DE MULTA 

GRAU CORRESPONDÊNCIA INCIDÊNCIA 

1 0,5% Valor mensal do 
Contrato 

2 1,0% Valor mensal do 
Contrato 

3 3,0% Valor mensal do 
Contrato 

4 5,0% Valor mensal do 
Contrato 

5 7,0% Valor mensal do 
Contrato 

6 10,0% Valor mensal do 
Contrato 
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INFRAÇÃO DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO NÍVEL INCIDÊNCIA 

1 Fornecer mão de obra que não esteja devidamente 
capacitada. 

3 Por empregado e 
por ocorrência 

2 Deixar de implantar a mão de obra na data estipulada 
em Ordem de Execução. 

3 Por empregado 

3 Não manter vínculo empregatício com seus 
empregados. 

6 Por dia e por 
empregado 

4 Deixar de pagar salários. 6 Por ocorrência e 
por dia 

5 Deixar de pagar quaisquer encargos sociais, 
trabalhistas e tributários vinculados ao objeto do 
contrato. 

6 Por ocorrência 

6 Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer 
benefício ou vantagem prevista na legislação e em 
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho. 

6 Por empregado 

7 Deixar de manter, durante a vigência do contrato, 
seguro pessoal de seus empregados. 

5 Por ocorrência 

8 Desrespeitar o piso salarial disposto em 
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho. 

6 Por ocorrência 

9 Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro 
dos padrões desejados para reposição imediata nos 
casos de faltas e quaisquer impedimentos. 

 Por ocorrência 

10 Deixar de impedir que o empregado que cometer 
falta disciplinar qualificada como de natureza grave 
seja mantido em atividade ou retorne às 
dependências da CONTRATANTE. 

5 Por item e por 
ocorrência 

11 Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás de 
identificação e/ou equipamentos de proteção 
individual. 

3 Por funcionário e 
por dia 

12 Perder, durante a execução do contrato, qualquer das 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

3 Por condição e 
por ocorrência 

13 Deixar de manter seu cadastramento e sua 
documentação junto ao SICAF devidamente 
atualizados. 

3 Por item e por 
ocorrência 

14 Descumprir as normas de segurança da 
CONTRATANTE. 

4  

15 Deixar de nomear preposto e substituir preposto sem 
prévio aviso à Administração ou ainda não apresentar 
o preposto quando solicitado. 

5 Por ocorrência 

16 Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar. 4 Por ocorrência 
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17 Deixar de repor, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas após notificação, qualquer objeto da 
CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido 
danificado ou extraviado por seus empregados. 

5 Por ocorrência 

18 Recusar-se a responder civil e penalmente por 
quaisquer danos ocasionados à CONTRATANTE e ao 
seu patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou 
culposamente, em razão de ação ou de omissão da 
contratada ou de quem em seu nome agir. 

6 Por ocorrência 

19 Deixar de atender prontamente a quaisquer 
exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto do 
contrato, inclusive garantia contratual, suas 
atualizações e substituições. 

4 Por ocorrência 

20 Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para a 
execução dos serviços conforme fixado pela 
CONTRATANTE, segundo suas conveniências e 
conforme orientação da fiscalização do contrato. 

5 Por dia e por 
Ocorrência 

21 Deixar de fornecer, mensalmente, acompanhando a 
nota fiscal, quaisquer dos documentos exigidos neste 
Edital. 

3 Por dia e por 
Ocorrência 

22 Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos 
ou 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. 

3 Por ocorrência 

23 Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou 
venham a incidir sobre o contrato. 

3 Por dia e por 
Ocorrência 

24 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 

6 Por dia e por 
Ocorrência 

25 Deixar de efetuar a reposição de mão de obra nos 
postos, em caráter imediato, em eventual ausência. 

4 Por dia e por 
ocorrência 

26 Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela 
CONTRATANTE. 

3 Por ocorrência 

27 Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente e 
por escrito, com, no mínimo 3 (três) meses de 
antecedência, contados da data limite da vigência 
deste contrato, o desejo de não o prorrogar. 

6 Por dia 

28 Deixar de apresentar ao fiscal do contrato os 
comprovantes solicitados. 

4 Por ocorrência 
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29 Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, 
o pagamento das verbas rescisórias ou a realocação 
dos empregados em outra atividade de prestação de 
serviços sem interrupção do contrato de trabalho. 

6 Por ocorrência 

30 Recusar-se a assinar autorização para que a 
Administração retenha valores conforme IN 
SLTI/MPOG nº 02/08, art. 19-A, incisos II e IV. 

6 Por ocorrência 

31 Deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus 
funcionários por meio de depósito na conta do 
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte da Administração. 

5 Por ocorrência 

32 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

5 Por ocorrência e 
por dia 

33 Deixar de registrar e controlar a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

3 Por dia 

34 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
anexos não previstos nesta tabela de infrações, após 
reincidência formalmente notificado pela fiscalização. 

5 Por ocorrência 

35 Permitir a presença de empregado não uniformizado 
ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 
e/ou sem crachá. 

1 Por empregado e 
por dia 

36 Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar. 

2 Por empregado e 
por dia 

37 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia e por 
tarefa designada 

38 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 
de seus funcionários. 

3 Por ocorrência 

39 Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

40 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
Fiscalização, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

41 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais. 

6 Por ocorrência 

42 Retirar do local da prestação de serviço quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo, previstos em 
contrato ou não, sem autorização prévia do 
responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

43 Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

4 Por empregado e 
por dia 
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CONTRATANTE. 

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

7.7. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (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; 

7.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO; 
7.9. Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 

será descontada da garantia contratual; 
7.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa; 
7.11. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais. 
7.12. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o inadimplemento de qualquer 

cláusula contratual advir de caso fortuito, motivo de força maior ou fato do príncipe. 
 

CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO 

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

8.2. O servidor que será designado pela Administração, bem como seu substituto, para o 
acompanhamento e a fiscalização do contrato que, preferencialmente, deverá ter participado 
da elaboração do Termo de Referência. 

8.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 
ou por preposto designado, podendo para isso: 

8.4. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

8.5. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja 
considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, 
ou ainda, que não atendam às necessidades. 

8.6. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes ao fornecimento 
dos produtos serviços, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.  

8.7. O exercício de fiscalização pelo fiscal do CONTRATANTE, acima, não excluirá nem reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

9.1. Desinsetização: garantia de 12 (doze) meses após a aplicação do Produto químico, contado a 
partir da certificação da última nota fiscal pelo gestor do objeto (4 etapas). 
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9.2. Higienização e desinfecção dos reservatórios de água: garantia de 12 (doze) meses após a 
execução do serviço, contado a partir da certificação da última nota fiscal pelo gestor do 
contrato (03 etapas). 

9.3. A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços prestados, respondendo, na forma da lei, 
por quaisquer danos decorrente da má execução do instrumento contratual 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 

10.1. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
na forma do parágrafo 1º, artigo 28, da Lei 9.069 de 29.06.95. 

10.2. Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo estipulado no item 
anterior, pela variação apurada no período do índice IGP-M / FGV. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

11.1. Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado, desde que seja observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses. 

11.1.1. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será 
contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir: 
11.1.2. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e benefícios não 
previstos na proposta original, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva de 
trabalho. 

11.2. Para as repactuações subsequentes à primeira repactuação, deverá ser observado o 
interregno mínimo de 01 (um) ano, a partir da data da última repactuação. 

11.3. As repactuações serão precedidas de solicitação formal da CONTRATADA, acompanhada 
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio da apresentação da Planilha 
de Custos e Formação de Preço e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que 
fundamentem a repactuação, para subsidiar a análise e decisão da CONTRATANTE. 

11.4. A CONTRATADA poderá exercer seu direito à repactuação, da data da homologação da 
convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional 
até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma 
tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva 
repactuação, ocorrerá à preclusão do seu direito de repactuar. (Acórdão n° 1.828/2008-
TCU/Plenário) 
11.4.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante 
a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do 
contrato. 

11.5. Em caso de ocorrência de deflação ou qualquer outro evento que implique redução do 
valor contratual, a repactuação será provocada pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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12.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
12.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
12.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
12.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a  

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
12.1.4. O atraso injustificado no início do fornecimento; 
12.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE ; 
12.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do CONTRATADO com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas neste edital e no contrato; 

12.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do 
art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

12.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
12.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO; 
12.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
12.1.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato; 

12.1.13. A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 

12.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 

12.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

12.1.16. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou o objeto para 
execução do fornecimento, nos prazos contratuais; 
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12.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

12.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

12.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

13.1. No encerramento do contrato a CONTRATADA deverá consolidar documentação de todos os 
itens entregues a CONTRATANTE ao longo do contrato; 

13.2. A CONTRATADA deverá realizar uma reunião de trabalho com carga horária de no mínimo 
24 horas destinada a efetuar o repasse de conhecimento do contrato à CONTRATANTE ou a 
quem esta designar.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta de Créditos Orçamentários 
consignados no Orçamento da CONTRATANTE para o exercício financeiro de 2019  abaixo: 
14.1. Unidade Orçamentária: 84201 - IGEPREV;  
14.2.  Unidade Gestora: 840201 - IGEPREV;  
14.3.  Programa do PPA 2016-2019: 1297 - Manutenção da Gestão;  
14.4. Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 – Operacionalização de Ações 

Administrativas;  
14.5. Fonte de Recursos: 0261- Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração 

Indireta;  
14.6. N° de Ação: 232371;  
14.7. Natureza de Despesa: 339039- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
14.8. Valor Total: R$XXX.X.X.X.X.X 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ALTERAÇÃO 

A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este Contrato, respeitados os direitos da 
CONTRATADA, nos seguintes casos: 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b)  Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.º 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 
65 da Lei nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PUBLICAÇÃO 

O presente contrato será publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Diário 
Oficial do Estado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se, ao presente Contrato a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
aos casos omissos, as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista 
no Pregão Eletrônico Nº XXX/2018, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de 
traslado fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariar. 

19.2. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os 
seguintes endereços: 

 CONTRATANTE: Avenida Alcindo Cacela, 1962, Nazaré, Belém/Pará; CEP 66.040-020, Belém, 
PA. Telefones: (91) 31823506/ 31823507; 
 CONTRATADA: X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Belém/Pa, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do 
presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a 
CONTRATANTE optar pelo foro de sua sede.  

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via 
digital para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 

Belém (PA), XX de X.X.X.X.X.X.X de 2018. 
 

____________________________ 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
CONTRATANTE 

 
_____________________________ 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
CONTRATADA 

 
 
Testemunha da CONTRATADA:    Testemunha da CONTRATANTE: 
1.  ________________________________  2. __________________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:        CPF:  


