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CONTRATO N"001/2019
PROCESSO z 2019 /87 467- EGPA
MODALIDAI}E: PREGÃO TT-TTNôNICO N' OOl/201 9. EGPA

coNTRATaÇÃo IIE EMPRESA PARA ToRNECIMENTo
DE Ácua MINERAL EM car,Ão E coPo
TRANSPARENTE QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADo, EscoLA . DE covERNANÇa pÚnr,rcn Do
ESTADO no p,tnÁ - EGPA, E, DE ourRo, A EMPRESA
RCVR DE OLIVEIRA LTDA-EPP.

Pelo presente instnrmçnto, a ESCOLA DE GOVtrRNAI{ÇA PUBLICA DO ESTADO nO plnÁ -
ncpÃ, com sede nesta cidade, sito à Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ sob o no.

05.914.73710001-33, neste ato representado por sua Diretora Geral, EVANILZA DA CRUZ MARINHO
MACIEL, brasileira, portadora do CPF n". 178.120.202-82 e da Cédula de Identidade rf . L477744 SSP/?4"

doravante <lenorninado CONTRATAìITE, e a empresa RCVR DE OLMIRA LTDA-EPP, pessoa jurídica

de direito privado, com sede nesta cidade, sito à Cidade Nova 6 WE 64 N' 442, Bairro Cidade Nova,

Ananindeua-PA, Telefone: 9I-3263-9096, E-mail: rcwdeoliveira@yahoo.com.br, inscrita sob o CNPJ no.

15.300.56710001-50, neste ato representado por RENY CAROLINA VALESCO ROCHA DE OLMIRA,
portaclora cla Cédula de ldenticlade n". 6035976 SSP/PA e do CPF n". 001.676.292'47, doravante denominada-CONfru.fADA, 

resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, decorrente de

procedimento licitatório promovido na modalidade Pregão Eletrônico n" 001/2019, com amparo na Leí no.

8.666193 e alterações posferiores, e em conformidade com a autofvação contida no Processo n".2O19/87467,

submetendo-se ui partes às disposições do referido Diploma Legal e alterações posteriores, que se regerát

mediante as cláusula e condições segúrtes:

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O presente contoato tem por objeto a ÁCUA MINERAL em galão e copo transparente, conforme

especificações contidas no Termo de Referência e no Insfrumento Convocatório, que consfittti parte integtante

e indissolirvel do presente Contrato e na proposta de Preços da CONTRATADA.

cLÁusuLA sEcuNDA - Do PREÇo E DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA
2.1. LCONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de até R$ 15.394,40 (Quinze mil trezentos

e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Conforme tabela abaixo;

IT.ENS OBJTTO QUANTII}ADE ïOïAL

0l

AGUA MINERAL. GARRAFAO
Água mineral sem gás, embalagem em
policarbonato transparente, fornecido em galões

de 20 Litros. PH de 4,2 ìt9.2 9,2 a25"
Vasilhame em acrílico e borrachudo

3.500 gal. R$ 14.280.00

02

AGTIA TI{INERAL - COPO 2OO ML
Água mineral sem gás, embalada em copo
transparente com capacidade de 200m1 cadan PH
de 4,2 h9.2 a25"
Caixa com 4E unidades

70 cxs. R$ 1.114,40

RS 15.394,40

EGPÂ-CPL/CONTR\TOS
rlu José MalcLer 900. Raitro: Nazaté, Belém/P{ CEP - 66.035-120-

Fone/Fax; 3274-6822.
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2.1.1" Já r:s^tão inuluírlus no pri:ço total todos os tributos c dr:mais i.)nüârgrìs intlispunsrivcis ao pcrtr:ito
cumprimcnto das obrigaçõcs dccorrcntcs ctcstc contrato.
2.1.2. O paganìcnto scrá ntensal e r.otrtcltrplará toda solicitação realizarla pcìa CONTRATANTE no pet'íorlo.
2.2. Estç Terrno tle Conkato vincula-ss ao Edìtal do Ptegão, Itlcntificado no preânrtrulo acima. ao Terrno de
RcÍbrôncia c à proposta vcnccdora indcpcndcntcnìüntc rla uanscriçào.
2.3. Da Dotaçio ürçamrntáriat

Funcional Pr*grarnática - 0-í. t22. I29 7-833 8

Fontc - 0lü10000üü

Ìrlatu-czs da Dcspcsa - 33903í.)

Cr,ÁUSUr.a TTiRCF,IF..^^ Da F,+r.nra de Fagamenr+
3"1. O pagnrnento serh eÌËtua{.lo ern até 30 (tr.ìrrta) diirs corritlos do mês subsequerte iìo dir ËntrÈgir dos
pt'otiutts, urçdiante prr:touolizaçào da Nota Fiscali Recitro, drvideurrrnte at$tados pelo responsáv;l designado
pcla CONTRATANTE;
3.1.1. A Nota Fiscal/ lìrturit rncnserl tleverír {,onlËr o dctnlhiurrento ir rlescrìçiio rlo produto, o enrlereço, telefone,
CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do banco, a agência r o núfirero da Conta Corrente da *mpresa na qual serú
.r..-_-:-...7--,, - 1,,,.,.__1._ _L_ -_._._.t__a_ .. _-:.,.,_._.-.__.-.-l_.-1-- -l_- --_.-:-_r_- a_---_---_,--_-.-tlçpU;ìItuUU U pirgilllrf,Irlu FrgliJ VcÍr(li:|' ilLt F)IUttUIU E VtI ill,iulllpillulil(lit uub bt;:{llllllü,5 Ouutlllltrtrtu5.
'.r) cortf ir rscibo de quitaçiro c tespertivtr nota fiscirl cÍe vencÍa (corn data vigentu);
b) crn letra lugívcl, scrn rasurasì crros orr omissõcs;
c) Àpr.sentação tb declaraçüo, eiu originaì. de que a Contratatla é optante pelo Regime Especial Uniticado dc
ArrccarlitçiÌo de Tritrutos e Contritruicões devidos pel;w MìcrocnìprËsirs e Empresls dc P;queno Porte {Srmptes
Nacinnal),sefotoÊiìso,nostcttnosdodisprrstoÍloârt.ír"dalnstrtcàuNornrativaRBF I.234rk ll.{)1"20t2e
na Ì'ornta dos ancxos ii, ili r iV ria rei-erÌiiíÌ nolnra.
d) Der:laraçào do Íìscal dtr contraLo tle que o produto Íbi entrcguc na lbrrrta averrçada
e) Outrir* clocumentirções que o Íìscal cntendcr necessári;rs ao cunrprinrento rlas obrigações coiltraluiris;
3.I.2. Havcnr.lo crro na aprcscntação da Notir Fisüal/Fatu1'a, ou circunstânuia quc irlpcça a liquirlação t{a
desprsa. o paganlrrìlo lrcarii sobrestado até qLre a L-ontrutada providerrcic as rrtedidas saneadoras. Nesl.u
hipótese, o prazo pâÍiì. paganlento iniciar-se-á após a corÌìproveìçiio da regularizaçãu da situação, não
auarïctaÍÌúo qualquur ônus par.a a CoÍrftatiir.tD;
3.1.2.1, Nerrìturtt pagutr"rerrí.o sela cÍbluado à Crntratada euquan[o pendenle rle lir;uidaçeïo qualquer obrigaçiìa
Íitranccira que lÌre ïbr ìrrrposto, etrr vittttdc de penalidadc ou irradirrrpìêrrcia, salvo se já houver rrtetr!:ãr:
r-:autclar', ou gãrafltiã contratual, suficicntcs pffa satisÍirzcr o rralor da rrrulta ciou itdcnizaçãrl rlcr,irlas, surÌ] quc
isso gere direito o reujustamento de prËços.

3.2. Â rlrvoÌução da tafura não aprovada, ent hipótese algurla, suvirá de prctcxlo para qll€ a coutratada
solir:itc a tlevolução rlos prorlutos apresentados;
3.3. O pâgamsntü sottrentc será auturizada tlcpois de eÍetuadu ü "ãtr$to" pclu srrvidur conrpetentc.
condicionado cstí: rrto à vcriÍìcação da contbrnridadc da Nota Fiscal/Fatur:r aprcscntada rln rrlação aos
produtrs cÍitivamrntr Írntl'cgu{:s;
3.4. Por ocasiào do pagamcnto, dcvcrii scr vcriticarla a rcgularìdadc da Contratarla püïantc a Fazcnda Nacional
íCutitlão tle Débitos Relarir"os a Tributos Federais e à Dívida Ativa tla Urrião), o Fundo de Garantia do Tntpr
de Suviço {Ccrtífiuado de ReguÌaridadç do FCTS - CRF), a Justiça Trabalhista (Crrtidiu Negativa tle Débjtos
Tlabalhistas - CNDT) c a Fazcnda Municipal (Ccrtidàr-r dc Quitação dc Tributos Munir:ipais ru Ccrtidão quc

üonlprovË a rcgularidadË üon.Ì o [SS, e nritida pelo órgão üor'ìrpËtcrlte).
3.5. Será preueditla çonsulta onlinc junto ao STCAF ant€s do pagaillËnto a ser eÍètuado às enprcsas
vunccrloras, pat'a vurifÌcaçÈo tla situaçào rlas rncsmas, rclatita às oonúçõr:s tlu habilitaçào r:xigidas na
licitação, ou por tnçio da douumcnÌação rurcxada a Í'atura rclativa aus incisos II c IV, arí. 29 da Lci n"
8.666/93;
3.6. No tcnnos do art. 36 $ 6" tla IN SLTI/MPOG n" {J11200S, si:rá clctuada a rctcnção ou glosa rro pagarÌÌunto
proporciotral à irrcgularidadc vcritìcada, scm prcjuizo das sançõcs cabivcis, caso sc const*tü qnc a Lìontratada:

tr,G PÂ -CPL/{l()NTÌ{ ÀT( )S
ìr Jrrsó li:lr)eÌrcr'r)iìi). Erirrr. -\rzeri, Bclórri/ìrì, {,F..lr - (,h.t1.15,1}í).

rr- - l' -,-.

@



PA GOVERÍ{O DO

^,ïiliiiËi: 
b*THARA

2.1.1. Iâ estão inclúdos no preço total todos os fibutos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

cumprimento das obrigações decorrentes deste corúrato.
2.1.2. O pagamento será mensal e contemplará toda solicitação realízada pela CONTRATANTE no período.

2.2. Ests Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Identificado no preâmbulo acima, ao Termo de

Referência e à proposta vencedora independentemente da franscrição.

2.3. Da Dotação Orçamentária:

Funcional Programátic a - A4. 122. 1297 -8338

Fonte - 0101000000

Natureza da Despesa- 339033/n9A39

CLÁUSULA TERCETRA - Da Forma de Pagamento
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do mês súsequente ao da entrega dos

produtos, mediante protocolização da Nota FiscaV Recibo, devidamente atesúados pelo responsável desigrrado

pela CONTRATANTE;
3.1.1. A Nota FiscaV fatura rnensal deverá conter o detalhamento a descrição do produto, o endereço, telefone,

CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do banco, a agência e o número da Conta Corrente da empresa na qual será

depositado o pagamento pela venda do produto e vir acompanhada dos segúntes documentos:

a) contra recibo de qútação e respectiva nota fiscal de venda (oom data vigente);
b) em lefia legível, sem rasuras, erros ou omissões;
c) Apresentação de declaração, em original, de que a Contatada é optante pelo Regime Especial Unificado de

Arrecadação de Tributos e Contribrúções devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples

Nacional), se for o caso, nos termos do disposto no art. 6o da Instrução Normativa RBF I.234 de 11.01.2012 e

na forma dos anexos II, III e IV da referida norma.

d) Declaração do fiscal do conhato de que o produto foi entregue na forma avençada

e) Oufias documentações que o fiscal entender necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais;

3.1.2. Havendo erro na apresentação da Nota FiscaVFatur4 ou circunstânoia que impeça a liqúdação da

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada proúdencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o pïazi paÍa pagamento iniciar-se-á após a cornprovação da regalarização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Contratante;
3.1.2.1. Neúum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liqúdação qualquer obrigação

financeira que lhe for impost4 em virhrde de penalidade ou inadimplência, salvo se já houver retenção

cautelar, ou garantia contratual, suficientes para satisfazet o valor da múta e/ou indenização devidas, sem que

isso gere direito a reajustamento de preços.
3.2. A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a çonfiatada

solicite a devolução dos produtos apresentados;
3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 6'atesto" pelo servidor competente'
condicionado este ato à veriÍicação da conformidade da Nota FiscaUFatura apresentada em relação aos

p rodutos efetivamente entregues;
3.4. Por ocasiâo do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante tFazendaNaoional
(Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que

compÍove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente).

3.5. Será precedida consulta orúine jurto ao SICAF antes do pagamento a ser efetuado às empresas

vencedoras, para verificação da situação das mesmas, relativa às condições de habilitação exigidas na

licitação, ou por meio da documentação anexada a fatura relativa aos incisos II e IV, art. 29 da Lei rf
8.666193,
3.6. No termos do art. 36 $ 6' da IN SLTVMPOG no 0212008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento

proporcional à irregularidade verificad4 sem prejúzo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

EGPÁ,-CPL/CONTR-\TOS
t\v. José MaLl.er 9co,Pdirc: Nazaté,Belea/I'A, CED - 66 o35'12o

FonefFax: 32L+6822.
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a) Não prodgzir os resútados acordados, deixar de executar, ou não exercitar com a qualidade mínima exigida

as atividades confratadas;
h) Não cumprir as obrigações determinadas no Confiato ou Legislação pertinente;

l'.7. Serâconsiderado como data do pagamento o dia em que constar como etnitida a ordem bançária;

3.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação aplicável;

S.g.f. A contratada regúarmente optante pelo Simples Nacional, exolusivamente pam as atividades de

prestação de serviços prèvistas nos gg5o -B a 5o-Edo artigo 18 da Lei Complementar 123/06;

i.g. N-or casos de eventuais ahasoJde pagamentos, desde que a Conffatada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto. fica convencionado qtse ataxa de compensação fïnanceira devida pela Confatante. entre a

data do vencimelto e o efetivo adimplemento da parcela, é calcúada mediante a aplicação da seguinte

formúa:
EM=IxNxVP, onde:
EM - Encargos Moratórios;
N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela a seÍ paga;

I - Índice de compensação financeira: 0,0001781, assim apurado:

1=(TX)I-(6,5/100) I=0,0001781
365 TX: Percentual da taxa anual : 6,5Yo

3.f0. ACONTRATANTE fará o(s) pagamento(s) referido(s) nos itens anteriores desta cláusula affavés de

depósito ern norne da CONTRATADA;na Conta Corrente n'. 15E.47E-2 Agência 44 do Banco do Estado

do Pará, Conforme art. 1o do Decreto Íf . 877, de 3 lde março de 2008 e lnstrução Normativa rr"018/2008'

3.11. Findo o contrato, se existente crédito em favor da Contratante que não possa ser abatido de fatura

pendente, deverá ser o valor ser recolhido aos cofres do Tesouro Estadual;

4. CLÁSUSULA QUARTA- Do reajustamento e repactuação dos preços

4.1. Pela naínezadã serviço conhatadó, não haveráreajustes, repactuação ou alteração do preço contratado'

CLÁUSLLA QUTNTA - Da Vigência:
5.1 A úgência ão presente ajuste será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatur4 impronogáveís

CLÁUSULA SEXTA-Das Obrigações da CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, sem prejúzo a outras decorrentes de lei:

6.1. Ennãgâr o objeto do presente contrato, rigorosamente dentro das normas e exigências estabelecidas pela

legislação vigente, responsabilizanda-se integralmente pelo seu fiel cumprimento;

e.ã. Aóeitar ã facilitar a frscalização da pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente

às observações e exigências apresentadas;
6.3. Manter, dlrante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas pela CONTRATANTE;
6.4. Aceitar nas mesmas 

"oãdiçõ"s 
contratuais, os acréscimos ou supressões até 25o/o (únte e cinco por cento)

do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme disposto no $ 1' do art. 65 daLei Federal n". 8.666/93;

6.5. Respon.uúili-."*-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação

específicâ de acidente do úabalho, quando em ocorrência da espécie forem yitimas_ seus empÍegados ou

prèpostos no desempenho do fornecimento destinados ao cumprimento do objeto deste conhato, ou em

ãonìxao com estes, ainda que verifiçado o acidente em dependência do CONTRATANTE;
6.ó. Responsabilizar-se p"io pagu-ento de multas, impostos, taxas ou outras despesas de qualquer natureza

impostas á CONTRATDÁ ern decorrência de descurnprimento por srur parte, de qualquer cláusula ou

condíções deste Contrato; A contratantn ttídisponibilizar o que se pede '

@
EGPA.CPLlCONTR-\TOS

SêcÍêtaria dê
Adminlstração

Âv. José MalcLer 900, B*iro: Naz*re, Belém/PÁ,
Fore/Fu; 321+ó822'
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6.2. Ao executar os serviços, a CONTRATANTE deverá comuricar a EGPA, por escrito, qualquer

anormalidade de caráter urgente, e prestaÍ os esclarecimentos necessários, buscando uma solução imediata

para srur conclusão;
k.g. Nao utilizar, sem prévia e expressa aatorização, o nome da CONTRATANTE ou sÌur qualidade de

CONTRATADA, em iuaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de

visita, anúncios diversos, impressos, etc;

6.9. Eximir a CONTRAimUf da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas,

representações e ações judiciais de qualquet natrez4 inclusive reclamações de empregados e/ou

fornecedores, envolúdos direta ou indiretamente na execução dos serviços;

6.10. Manter um responsável pelo recebimento das especificações;

6.11. Respeitar e verificar todas as condições fixadas no Termo de Referência.

6.12. SolucionaÍ os problemas que venliarn a surgir, relacionados a aqúsição de dos produtos, objeto deste

instrumento.
6.13. Comurúcar no prazo máxirno de 10 (dez) dias corridos, qualquer modificação no seu Contrato social ou

estatuto, conforme o-ruro, que de alguma forma impacte, prejudique ou altere a prestação do serviço objeto

desta contratação, sob pena de cançterizar infração a este instrumento.

6.14. Desigprar e mantà atualizada junto à EGPÀ uma lista das pessoas autoizadts para contatos e envolvidas

nos 1egócìãs comrurs, objeto deste 
-Contrato, 

com todos os dados 4re a EGPA a qualquer tempo exigir'

e.f5. Relatar à EGPA toda e qualquer irregularidade observada na prestação do serviço'

6.16. Sujeitar-se a mais aropiu e irrestrita fiscalização por paúe do servidor (fiscal), designado pela EGPA,

arr"u11"g"odo de acompanhm u 
"*r..tção 

do conffato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem

solicitados, e atendendo as reclamações formuladas'
6.17. Providenciar a imediata corrãção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela EGPA na

execução do Confrato.
6.18. ilesponder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

Contrato.
6.19. A celebração deste Contrato não gera, sob nenhuma hipótese, o úrcúo empregatício dos funcionários da

CONTRATADA em relação a CONTRATANTE'
6.20. Observar rigorosamente as noÍïnas que regulamentam a execução de suas atiúdades, cabendo-lhe

inteiramente us tãspottsabilidades pelas transgtessões de disposições legais, regulamentos ou posturas

vigentes, emrazio da execução do Confrato.
O.ãf. nesponsabilizar-se poiquaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejúzos causados, por ação

ou omissão sua ou de seus prepostos, à EGPA.
6.22. Manter durante a eiecução do Contrato, todas as condições de hahilitação e qualificação exigidas

na licitação (art. 55, inciso XIII da Lei n" 8666/93), de forma a garantir a plena e contínua execução do

referido contrato.
6.23. Não transferir a oufem, a qualquer título, no todo ou em parte, os serviços odeto da presente Licitação,

responsabilizaldo-se integralmente por toda a execução do mesmo sendo vedada a subcontratação ou

transferência de responsabilidade;
6.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA;

6.25. Responsabilizar-se iirtegralmente por danos e/ou prejúzos pessoais ou materiais que causar à

CONTRATANTE ou a terçeiios, por si, iepresentantes, sucessores e empregados na execução dos serviços,

isentada a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade decorrente dos mesmos,

6.26. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender prontamente as

reclamações;
6.27.ExeqÍar os serviços obedecendo rigorosamente o disposto no Anexo I - Termo de Referencia do Edital;

6.28. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

saliários, ieggtos de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura

veúam a sãr regulada em acordo colçtivo e comprovaÍ o cumprimento de tais obrigações perante a EGPA;

6.29. Manter a EGPA, dlrante e após a vigência deste Contrato, a margem de quaisquer reivindicações dos

seus empÍegados, sendo responsávál, por siìiou suoessores por quaisquer ônus que veúam a ser imputados a

EGPA, em qualquer époc4 decorrentes de tais reiúndicações.
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6.30. A relação dos encargos constantes desta cláusula é meramente exemplificativa, não excluindo os demais
decorrentes deste conffato e de leis e regúamentos em vigor.
6.31. Não divulgar, nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos serviços por ela realizados, a
ilrenos que seja expressamente autorizado por escrito, pelo Diretor Geral da EGPA.
6.32. Manter durante todo o prazo do conftato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório;
6.33. Seguir o estabelecido no Anexo I do instrumento convocatório, parÍe integrante e indissolúvel deste

instrumento.
PÁruíGRAFO PRIMEIRO - Os profissionais incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer
únculo empregatício com o EGPA, sendo remunerado única e exclusivamente pela CONTRATADA e a ela
únculados;
PÁru{GRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou
materiais causadas poÍ seus proÍissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao CONTRATANTE ou
a terceiros, isentando o EGPA de quaisquer responsabilidades solidaria ou súsidifu:ia;
PÁRaíGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veiculm púlicidade acerca
do serviço a que se refere o presente contrato;
PÁnliGRAFO QAÁRTO - A CONTRATADA sujeita-se às disposições do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de l l de seterúro de 1990.

CLÁUSULA Súfnna - I)as obrigações da CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, sem prejúzo a outras decorrentes de lei:
7.1. Exeroet a ampla fiscalização sobre a execução dos serviços, ficando a CONTRATADA obrigada a
facilitar aos seus prepostos o pleno exercício desse direito;
7.2. Solicitar formalmente a confecção dos crachás, conforme descrição e quantidades disposto no Anexo I do

edital, através da Coordenadoria de Suporte Operacional - CSOP;
7.3. Acompaúar e fiscalizar a exeoução do Contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva
prestação do serviço objeto do Contrato, por meio de representante legalmente desigrrado.

7.4. Efetaar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento, denho do prazo estabelecido na

Cláusula Terceira da minuta do Contrato;
7.5. Proporcionar as condições necessárias, a Íim de que os funcionários da CONTRATADA possam

desempeúar normalmente o fornecimento ora licitado.
7.6. Prestar as informações e esclmecimentos que veúam a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.7. Fornecer à CONTRATAIIA, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, todos os elementos que se

fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando no seu estudo e interpretação.

sempÍe que solicitado pela mesma.
7.8. Comunicar oficiahneutç à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de nattreza gÍave.

7.9. Notificar à CONTRATADA quanto a irregularidades verificadas na prestação do serviço.

7.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contuatuais cabíveis.

7.11. A CONTRATAÌ\TE poderá sustar, ÍecusaÍ, mandaÍ fazer, desfazer e/ou rcÏazrr qualquer serviço que

não esteja de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

CLAUSULA OITAVA - Do Local de Entrega
S.I. O objeto desta licitação deverá ser entregue no ALMOXARIFADO da EGPA, sito à Avenida José

Malcher 900, Bairro:Nazaré, Belém/PA, CEP - 66.035-120 fone: (91) 3214-6828.

CLÁUSULA NONA - Da Legislação Aplicável
9.1. Aplicam-se ao presente Contrato e, especialmente aos casos omissos, as disposições da Lei no. 8.666193 e

suas alterações, Lei Federal n" LO.S2O|2OA2,Lei Estadual n' 6.47412002, Decretos Estaúrais n" 199/2003 e n"

2.069/2006.

EGPA-CPL/CONTR.\TOS
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Cf,ÁUSUf,.q. nÉCfUA - Da Responsabilidade Trabalhista

10.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos, como

única e exclusiva respoìsável pelas obrigações fiabalhistas e previdenoiárias relativas aos profissionais

úilizados na execlçãoãos serviçãs objeto do presente Contrato, permanecendo a CONTRATAìITE isenta de

toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA uúCrvr.l' PRTMEIRA - Da Respo nsab ilidade Co ntratual
11.1. Fica estabelecido que a rçsponsabilidade imediata pela direção e coordenação dos trabalhos será exercida

por meio de empregados do quadro permanente da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - I}a Rescisão
12.1. Este Confato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocolïência de qualquer uma das

hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n'. 8.666193, ou por ato unilateral e esorito da

AdminisÍação nos incisos I a XII e XVIJ do art. 78 da Lei Federal 8.666193.

lZ.Z. At*.óisão contuatual que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos

I a M ambos daLeifederal n'8.666193.
12.3, 

^ 
CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE e1n caso de rescisão administrativa,

conforme previsto no art. 77 dxLein".8.666193.

cLÁUsuLA nÉcrur.L ï'ERCEIRA - Das Penal idades Cabíveis
1J.1. Comete infração administrativa, nos termos da Legislação pertinente, a CONÏRATAIIA que,

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de vúdade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Cornpoúar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal;
ïS.f.f O ücitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, seür

prejúzo da responiabilidade civil e criminal, as seguintes as sanções preüstas no Parágrcfo Primeiro e

Segundo deste item.

pAruíGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contuato ou instrumento eqúvalente, Íica

sujeita às disposições dos arts. 86 e 87 da Lei rf. 5.666193; podendo ser-lhe aplicada umâ otl mais das

seguintes sanções:
I.ldvertência: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer

obrigação, e será expedido:
a. pãtó Setor respónsável pelas licitações, quando o descumprimento da obrigação correÍ no âmbito do

proceümento licitãtorio, sendo emitida por documento ofrcial da EGPA e regishada no SICAF, nos seguintes

casos:

a.1. quando a licitante affasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos'

por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

ã.2. quando a licitante ofertar preço visivelmente inexeqúvel na formulação da proposta inicial ou na fase de

lances;
a.3. qrando a liçitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes

da aceitação das propostas;

^,TnïiiJ[t: 
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a.4. quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetráJo;
a.5. quando a licitarrte atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

a.6. Todas as hipóteses tratadas na lefia "a" serão válidas quando a empÍesa descumprir exigências editalícias
pela primeira vez çom a Administraçáo, lãa havendo ocorrência anterior da mesma natreza registrada em

sistema ou documento oficial.
b. Pelo Ordenador de Despesas da EGPA, orientado pelo fiscal do contrato ou servidor responsável pelo

recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocoffer na fase de execução do objeto,

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assírar o contrato, nos seguintes casos:

b.1. quando a licitante se recusrìr a retirar a nota de empeúo ou a assinar o contrato, poÍ um período de 5

(cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

b.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua propost4 atrasar ou ensejm o
retaÍdamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do

pïazo para início da execução do objeto;
b.3. quando se tratar de execução de serviços, caso seja identiÍicado atraso superior a 15 (quinze) dias no

cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa conhatada;

b.4. quando a licitante descurnprir qualquer ouha obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a

advertência registrada e fundamentada em documento específico.

II. Multa: E a sanção pecuniaria que será imposta à CONTRATADA, pelo Ordenador de Despesas desta

EGPA, por atraso iqjustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial

ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

1L1. Nos casos de atrasos:
a.0,33oÁ (trintâ e três centésimos por cento) por dia de ataso, na entrega do objeto da licitação, calculado

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%o (nove, vírgul4 nove por cento), que

corresponde até 30 (trínta) dias de atraso;
b. 0,66 oÁ (sessenta e seis centesimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado,

desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a

critério do EGPA, quando o atraso útrapassar 30 (trinta) dias;

c.2o/o (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da

licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas 'ot' e"b" desse mesmo subitem II.1;
1L2. Nos casos de recusa ou inexecução:
a. llYo (qúnze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo EGPA ou inexecução pmcial do objeto da

licitação, calculado sobre a parte inadimplente;
b.z}yo (ünte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou

descumprimento de qualquer cláusúa do conüato, exceto prazo de enfrega.

11.3. A multa será fonnalizada por sirnples apostilamento, na fonna do artigo 65, parágrafo 8o, da Lei no

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do

contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contff do recebimento da notificação, nos

termos do pmágrafo 3o do artigo 86 da Lei rf 8.666/93, observada a seguinte ordem:

a. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato:
b. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

c. Mediante procedimento administrativo oujudicial de execução.

11.4. Se a mrúta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à

Contratada pela sua diferença, deúdamente araalizada pelo ihdice Geral de Preços de Mercado - IGPM ou

eqrúvaleúe. que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo EGPA ou cobrados

judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de mult4 será contado em dias corridos, a partir do dia segúnte

ão do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada" ou no primeiro

dia útil seguinte.
1L5. Em despacho, com fundamentação sumári4 poderá ser relevado:
a. O afraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
b. A exeoução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos çustos de cobrança.

EGPÂ.CPLlCONTR-\TOS
Âv. José Melcler 900, Britro: Nazere, Belém/PÁ, CEP -
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multa poderá ser aplicada cumulativamEnte com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e darazoabilidade.
1L 7. Persistindo o afraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Adminisfrativo com o objetivo de
anulação da nota de enrpenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse da
EGPA em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem a.l
lefua "a"e II.l, ambos do Parágrafo Primeiro.

III. Suspensão: É a sanção que irnpede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar
com a Adminishação, e suspende o registro cadashal da licitante e/ou conhatada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a segrú:
III.I Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, por meio eleüônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada,
de forma definitiva, ou úrda, aftasar, semjustificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.
IILl.l. A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificaúva pertinente ao certame, qualquer fase da
licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da rnesma naíneza
regisfrada em sistema ou documento oficial;
III.2.Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convooada denfo do prazo de validade de sua proposta, rúo
celebrar o conttato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou
fraadar na execução do contrato.
III.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
a. Apresentar documentos fraudúentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, pma si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b. Teúa praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c. Receber qualquer das multas previstas no subitem II e não efetuar o pagamento.
d. Conrportar-se de modo inidôneo.
III.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
a. O Setor responsável pelas licitações, quando o descumprimento da obrigação ocoÍïeÍ no âmbito do
procedimento licitatório; e

b. O Ordenador de Despesas desta EGPA, se o descumprimento da obrigação ocoÍrer na fase de execução do
objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer
documento hábiÍ que veúa substittú-lo.
III.5. Apenalidade de suspensão será publicada no Dirírio Ofrcial do Estado do Pará e regishada no SICAF.

PAtuiGRÁFo SEGUNDq - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:A deolaração de inidoneidade será

aplicada somente pela Secretaria de Adminishação do Estado do Pará, à üsta dos motivos informados na
instrução processual.
I. Será declarada inidônea a ernpresa que corneter ato como os descritos nos arts. 90,92,93,94,95 e 97 da Lei
n" 8.666/93.

PAfuíGRAFO TERCEIRO. Do direito de defesa
I. A aplicação de qualquer das penatidades preústas rcalizarse-â em proçesso adnrinistrativo que assegurará o
contradítórío e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei
8.666/93;
13.2. As sanções previstas no item III do Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:
a. Teúam sofrido condenação definitiva por praticarem, poÍ meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tibutos;
b. Tenham praúcado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para confiatar com a Adminishação em virtude de atos ilícitos
praticados.
13.3. Todas as penalidades serão obrigatoriarnente registradas no SICAF.
f3.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;

EGI'A_CPLICON1R-{IOS
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13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considernção a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo du p.na bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade;
13.6. Caso o licitante vencedor não cumpra com suas obrigações esüpuladas no conhato, é facultado a EGPA
convocaÍ os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação;
13.7. As licitantes subsequentes, na hipótese de aoeitarem as condições previstas no presente Eútal e seus

anexos e, posteriormente, recusarem-se a executar o objeto deste edital, ficarão também sujeitas as sanções

referidas nesta cláusula.

CLÁUSULA NÉCN,IA QUARTA- Da Publicação
14.1. O presente Contrato será publicado, de forma resurnid4 no Diario Oficial, em conformidade com o
disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n'.8.666193, às expensas da CONTRATANTE.

cLÁusuLA DÉCIMA QUINTA - Do Término das Obrigações
15.1. As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento dos

serviços contratados e, relativamente à CONTRATADA' pela execução dos serviços propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do FoTo
16.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questões jur'ídicas porventura

suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem ser solucionadas por consenso.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 3 (fês) üas de igual teor e forma, para

um só fiÍ\ juntamente com as testemuúas abaixo identificadas.

selem, 26 de írJNtto de 2019

EVA]{ILZA DA
Diretora

DE OLIVEIRALÏDA.EPP

CNPJ:1 5.300,567/0001"50

RENY CAROLINA VALESCO ROCIIA DE OLIVEIRA
Representante Legal

Contratada

TESTEMUII{HAS:

CPF

CPF

EGPA.CPLlCONTR.\TOS
Àv.José Malchet 900, Bairro: Nazare, Belám/PÁ, CEP - 66-035-120.

Fone/Fax: 321+6822.
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ANEXO I

TERMo nn nsrunÊNcrA

Processo n" . 87 467 /2019.
Modalidade: Pregão Elehônico n'. 001/2019 - EGPA

1. OBJETO:
nQUSfÇÃO IIE ÁCUA MINERAL em galão e copo transparenteo conforme especificações

corúidas neste Anexo I, que constitui parte integrante e indissolírvel do Edital, vinculado a proposta vencedora

independentemente da hanscrição.

2. JUSTIFICATryA DA CONTRATAÇÃO:
A presente licitação visa manter a continúdade no fornecirnento de água rnineral para servidores e

alunos desta Autarquia,hajavista o produto ser indispensável a saúde e bem estar de todos.

3. DOS MATERIAIS
3.I. DO LOCAL ENTREGA:
3.1.1. A licitante deverá entregar os produtos ora adquiridos, no setor DE ALMOXARII'ADO da sede da

Escola de Govemança Pública do Estado do Parâ sito a Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - BelérnlPA,

CEP - 66.035-120, fone: (91) 32144845.

3.2. DAS ESPECTFTCAÇOES E ESTTMATIVA:

Nota:
a) Os galões de água mineral devem ser entregues em galões do tipo acúico e em galões do tipo
borrachudo, obrigatoriamente, haja vista haverem os dois tipos na Arúarqúa.
lr) As entregas serão periódicas, obedecendo as solicitações da EGPA que deverão ser atendidas em

até 05 dias corridos após a apresentação da Ordem de Serviços - OS emitido pela EGPA;
c) A embalagem deverá vir com rótulo atualizado e aprovado pelo DNPM que identifique as

çaracterísticas e propriedades fisico-qtúnicas do produto, fonte de origem, estabeleçirnento e çontenha

informações sobre o registro no órgão de fiscalização federal competente e demais elementos que identifiquem
a qualidade do produto;
d) O produto deverá ter sua qualidade certificada por meio de laudo de laboratório autorizado, devendo o

doçumento ser apresentado para comprovaçãojunto à proposta;

e) A água deverá ser originada de fonte devidamente regularizadajunto à ANVISA/Ministérío da Saúde;

f) Os produtos (garrafões e copos) deverão serbemconsewados;

EGPA-CPL/CONTR-\TOS
Àv. José Malcher 900, Beirro: Nazrc, Belm/PÁ, CEP - 66.035-120.

Fone/Fu; 321+6822.

trtem Espeçifiçações

3.500Gal01

AGUA MINERAL . GARRAFAO
Agru mineral sem gás, embalagem em policarbonato transparente,

fornecido em galões de 20 Litros. PH de 4,2 à9,2 a25'.
Vasilhame em acrílico e borrachudo.

70Cxmineral sem gás, embalada em copo transparente com capacidade

de 200rnl cada" PH de 4,2 à9.2 a25'
Caixa com 48 unidades
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g) Os garraões deverão conter as informações sobre o número do lote, a data de industrialiração e data
de validade do produto;
h) Os serviços serão executados exclusivamente da abertura de Ordem de Serviço - OS, pela
Coordenadoria de Suporte Operacional, de acordo com a demanda.

3.3. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
3.3.1. A LICITANTE deverá efetuar a entrega dos objetos desta licitação no prazo de até 05 (cinco) dias
consecutivos após a apresentação da Ordem de Serviços, e nas quantidades informadas no respectivo
documento, ficando a solicitação determinada exclusivamente por esta EGPA,
3.3.2. A entrega dos produtos será efetuada no setor de ALMOXARIFADO,
3.3.3, O LICITANTE vencçdor se obriga a entregar os produtos solicitados conforme o estipulado em item
3.3.1, denüo das normas e demais definições/especificações constantes neste Anexo, nas condições
previamente designadas pela EGPA;.
3.3.4. Quaisquer material que venlram a apresentaÍ defeitos ou estaÍem em discordância com as

especificações constantes neste Edital deverão ser substituídos no prazo máximo 'de 24 horaq após
notificação;
3.3.5. O setor competente reserva-se ao direito de recusar os produtos ato de entrega, ou até o exame do
mesmo, no todo ou em parte, desde que estejam em desaçordo com as especificações constantes deste Termo
de Referencia, sendo que o mesmo deverá ser substituído denfo do prazo determinado no subitem anterior, a
partil do ato de recus4 sob pena das sanções contidas neste edital;
3.3.6. A entrega dos produtos em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção ou
troca, sujeitará a sua devolução e aplicação das penalidades legais cabíveis previstas no item 14 do edital
sentinela, senta nela.

4. DO F'ORNECIMENTO DOS PRODUTOS
4.1. As solicitações se darão através da Coordenadoria de Suporte Operacional através de docuÍnento próprio,
após o envio da Ordem de Serviço;
4.1.1. A entrega se dará de formatotal, conforme item 3.2. b);
4.2. Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado e o seu recebimento se dará após verificaçáo dt
conformidade com as qrantidades e especificações constarúes do edital
4.3. A Confiatada será obrigada a substituir os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções.
4.4. O objeto será recebido na forma preústa no art. 73, inciso II, da Lei n". 8.666193;
4,5. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional pela
sua perfeita execução.
4.5.1. O recebimento dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:
a) objeto devidamente embalado, acondicionado e identificado de acordo com as condições de fornecimento;
b) objeto apresentado nas çrarúidades estabelecidas na Autorização de Compra;
c) objeto entregue no prazo, local e horário previstos neste Edital;
d) objeto de acordo com as especificações técnicas.
e) a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;
f) a verificação da conformidade com as espeoificações constantes do Termo de Referência
4.6. Satisfeitas as exigências anteriores, lawar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser

substituído pela atestação no veÍso da Nota Fiscal, efetuada por servidor específico, designados para este fim.
4.7. Caso insatisfatórias as condições de recebimento, será lawado Termo de Recusa, no qual se consignarão
as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo máximo de 02 (duas) horas,
quando serão realizadas novamente as verificações acima referidas.
4.7.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, a conftatada estmâ incorrendo em atraso na
enúegq sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste Edital, assegurada a ampla defesa.

4.8. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente a prazo de entrega estipulado no item 3.3.1 deste

Termo de Referência;

EGPA-CPL/CONTR-\TOS
Âv. José MalcLer 900, Búro: Nezaré, Belém/PA, CEP - 66.035-120.

l'one/l''ax: 327+6822. @
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4.8.1. O não cumprimento do exigido no item 3 e item 4 deste Anexo I, ensejará ao infratora as sanções

previstas no item 16 do edital.
4.8.2. Aexistênçia e a atuação da fiscalização pelo representante da CONTRATANTE não diminrú, exclui ou

altera aresponsabilidade da licitante contratada por ocasião da prestação dos serviços, objeto deste contrato,

nem a exime de manter Íiscalização propria.

s. rlA ExEcuÇÃo, vrGÊNcIA E ['rsCALtz^ÇLO DO CONTRATO.
5.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada após a assinatura do Contrato e mediante emissão da Ordem

de execução dos Serviços;
5.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da púlicação do exhato no DOE/PA,

improrrogáveis;
5.í. A eiecução deste conhato será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado pela

CONTRATANTE, mediante portaria específica, observando o que prevê os $$ 1" e 2o do art. 67 da Lei

Federal n" 8.666193.
5.4. A, existênçia e a atuação da fiscalização pelo Íepreserúante da CONTRATANTE não diminui, exclui ou

alten aresponsabilidade da licitante contratada por ocasião da prestação dos serviços, objeto deste confraúo,

luern a exime de rnanter fiscalização própria;
5.5. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer frrncioúrio ou preposto da lícitante

contratada que, intencionahnente, veúa cdar dificuldades à fisoalização ou que adote procedirnentos

incompatíveis com o exercício das firnções que lhe forem atribuídas'
5.6. Afiscalização de que trata esta cláusula não exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada pelos

danos cagsados à Conúatante og a terceiros, resultantes de imperfeições técnicas, úcios ou emprego de

material inadequado ou de qualidade inferior, bem como inobservância de legislação pertinente ao úpo de

serviço prestado.

6. DAS OBRTGAÇOIS n,q, CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as estabelecidas no Anexo IV, que

constihrem parte integrante e indissolúvel deste edital,

EGPÂ-CPL/CONTR\TOS
Àv. José Molchet 90Q Bairro: Nnxê,Belám/Plt, CF-P - 66.035-120.

Fone/Fax: 321+6822
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA
DO ESTADO DO PARA

PORTARIA

PORTARIA NO 17O DE 26 DE JUNHO DE 2019
O DÌretor de Administração e Finanças do Instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará - IGEPREV no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Portaria no L!2/2013, de 7L/A4/20I3 publicada no DOE
no 32.376 de t5/04/20I3.
CoNSIDERANDO o disposto nos artigos L97 eI99 e 201 da Lei no.5.810,
de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO os termos nos autos do Processo no 2019/30832, de
24/0r/2019.
RESOLVE:
I - DETERI4INAR a instauração de SINDICÂNCIA. para apurar os fatos que
tratam os autos do Processo acima referenciado;
II - CONSTITUIR Comissão de Sindícância composta pelos servidores Dei-
vison cavalcante Pereira, Id. Funcional no 54193923/7, Procurador Autár-
quico; Maria das Graças Abreu dos Santos, Id. Funcional no 55590018/1,
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A; l'4aria de Nazaré de Ramos
Santos, Id. Funcional no 3199282/7, ocupante do cargo de Agente Admi-
nistrativo; sob a Presidência do primeiro. apurarem os fatos que tratam o
Processo no 2019/30832, bem como os fatos conexos que emergirem no
decorrer dos trabalhos, no prazo Ìnicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da Ad-
ministração Pública.
DE-SE CIENCIA, REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de junho de
2019,
Josino Luiz Veloso Lobato
Diretor de Administração e Finanças 

protocoro: 447759

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA NO 169 DE 25 DE JUNHO DE 2019
o Diretor de Administração e Finanças do Instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará - IGEPREV no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Portaria no M/20L3, de lLlo4/20t3 publicada no DOE

no 32.376 de f5/04/20L3.
CONSIDERANDO. o Processo Adminrstrativo Eletrônico no 2079/268204,
de 06/06/2019;
RESOLVE:
I - TORNAR SElvl EFEITO a Portaria n" 156/2019, de 12/0612079, put:li-
cada no DOE no 33,896, de 74/O6/2OL9, que concedeu a servidora Nadla
Socorro de Souza Daibes, Id Funcional no 5834120/3, ocupante do cargo
Assistente Social, lotado no Serviço Socíal, Suprimento de Fundos no va-
lor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o qual deverá observar
a classifi cação orçamentária abaixo :

Proorâma de Trabalho FnnÌê ílo RPauno Nãtrtreza dà Desnesã Valor

t291 0261 31q013 R$ 1.200.00

Fls.

Quinta-feira, 27 DE -IUNHO DE

CONTRATO

CONTRATO NO OO1/2019 - EGPA
Exercício:2019
Classificação do objeto: Outros
Objeto: CONTRATAçAO 

-DE 
PEssoA IURIDICA PARA FORNEcIN4ENTo DE

AGUA MINERAL EN4 GALAO E COPO TRANSPARENTE.
Valor: R$ 15,394,40 (Quinze mil trezentos e noventa e quatro reais e
quarenta centavos).
Data da assinatura: 25/06/2019
Vigência: 12 (doze) meses
Pregão Eletrônico No 001/2019- EGPA
Orçamento:
Funcional Programática : 04.122.1297 -8338
Fonte/Recurso: 010 1000000
Elemento de Despesa: 339033/339039
Contratado: RCVR DE OLIVEIRA LTDA-EPP
CNPJ : 1s.300.56710001-50
Endereço: Cidade Nova 6 WE 64 No 442, Bairro Cidade Nova,
Cidade. Ananindeua-PA
Contato: (91) 3263-9096
E-mail: rcvrdeoliveira@yahoo.com.br
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARiNHO MACIEL

Protocoloi 44763L

FÉRIAs

PORTARIA NO. 145 DE 25 DE JUNHO DE 2019.
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO

Do PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no.
6,569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o Processo no 2079/298467 de 25/06/20L9,
RESOLVE:
Conceder, 30 (trinta) dias de ferias regulamentares ao servidor JEFFER-

SON VIEIRA SIADE, matrícula no 5419649L/1, Técnico de Adminìstração e

Finanças, relativas ao exercício de 2019, no período de 01 a 30/0712019.
REGISTRE-SE, PUBL]QUE-SE E CUMPRA-SE.
EVAN]LZA DA CRUZ MARÌNHO MACIEL
Dìretora Geral.

Protocolo: 447925
PORTARIA NO. 148 DE 26 DE JUNHO DE 2019.
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO

DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no.

6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,

CONSIDERANDO o Memorando no 2r/2OL9- NCR/GAB de L5/02/2019'
RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor VITOR

WILLIAMS FURTADO SANTOS, matrícula no 5940553/1, Secretário de

Diretoria, relativas ao exercício de 2019, no período de O8/07/2019 a

06/08/2079.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.
EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Gera l, .

Protocolo: 447ALA
PORTARIA NO, 146 DE 25 DE JUNHO DE 2019,
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO

DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no.

6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e

CONSIDERANDO o Processo 2OL9/298467 de 25/06/2019,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ROSANA DA SILVA RoDRIGUES, matrícula no.
5274745/1, ocupante do cargo de Especialista em Educação Classe I, para

responder pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Habilidades Profis-
sionais desta EGPA, durante as férias do titular IEFFERSON VIEIRA SIADE,
matrícula no 54196491/7, no período de OI/o7 a 30/07/2oL9
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EVAN]LZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Geral

Protocolos 447939

PORTARIA

PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DE IPVA CAIF/DTR
PORTARIA NO 2O1933O0O242A, DE 24 DE TUNHO DE 2019

MOTIVO: Conceder a imunidade de IPVA relativo a veículo paftì o ano de 2019'

BASE LEGAL: Art. 150, inciso VI, alínea "b" da Constiuição Federal, do

Decreto no 2,103, de 27 de dezembro de 2006 e da Instrução Normativa

no 0004, de 25 de março de 2015'
INTERESSADO: PROVINCIA I.4AE DA MISERICORDIA.
cNPJ : 02.210.468/0001-36.
EXERCÍCIO CHASSI MARCA/IVIODELO
20 19 gBD 197 1 3N K3369257 FIAT/SIENA ATTRACT 1.0

Protocolo: 447694

7

II - ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo de ate
20 (vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e para
prestação de contas. 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo
estabelecido para aplicação dos recursos.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUÌ.4PRA-SE.

Ìnstituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de junho de
2019.
Josino Luiz Veloso Lobato
Diretor de Administração e Finanças 

protocoro: 447gg2

ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA NO. 147 DE 25 DE JUNHO DE 2019'
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PUBLICA DO ESTADO

Do PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no.

6.569 de 06 de aqosto de 2003, e posteriores alterações, e

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora LILIAN DO SOCORRO DE FARIAS COSTA, matrícula

no. 55589845, ocupante do cargo de Diretora Administrativo e Financeiro,
para responder pela Direção Geral desta EGPA, durante a ausência da

iitular EVANILZA DA CRUZ MARINHo i"|ACIEL, matricula no 54650267/2'
no período de 26 a 28/06/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUIVPRA-SE.

EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Geral 

Protocoro: 447794

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
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estudantes de ensìno medio, médio profissionalizante e ensino superior do
Estado do Pará, sem vínculo empregatício, para atuarem em dependên-
cias do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, obdecidas
as características de cada setor, em conformidade com as especificações,
qualidade e condições gerais estabelicidas.
III- D ESIGNAR a servi dora Claud Í lene Ba rbosa de Souza, Mati .6402937 / t,
ocupante do cargo de Gerente, lotada na Coordenadoria de Desenvolvi-
mento de Pessoas como suplentes.
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no DiárÌo
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da
autorÌdade competente.
DE-SE CIENCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 22 de agosto de 2019,
Josino Luiz Veloso Lobato
Diretor de Administração e Finanças

Protocoloi 46A275

EDITAL DE NOTIFICAçÃO

EDITAL DE NOTIFICAçÃO
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -
IGEPREV no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 25
do Decreto no 1,75I/2005, NOTiFICA, pelo presente Edital, ao senhor
Alexandre Souza Borges, portador da Cédula de ldentidade no 7722303,
CPF no 038.783.232-77, por encontrar-se em local incerto e não sabi-
do, para comparecer à sede do IGEPREV na Central de Atendimento, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação deste Edital, em
dias úteis, no horário das 08:00 as 13:00 horas, para tratar acerca de
valores gerados indevidamentes, nos termos do processo administrativo
no 2OL9/372865. O IGEPREV está localizado na Av, Alcìndo Cacela, no
1962, CEP 60.40-020 entre a Av.Magalhães Barata e Av. centil Bítten-
court - Bairro: Nazare, Belém-Pa, podendo ser contatado nos telefones:
(91) 3182 3500 - 3182 3501 - 3182 3502 - 3182 3503. Belém,22 de
agosto de 2019. Lúcia Pampolha de Santa Brigida Presidente em exercícìo
do IGEPREV

Protocolo: 46a4A7
EDITAL DE NOTIFICAçÃO
A Presidente em exercício do Instituto de Gestão Previdenciária do Esta-
do do Pará - IGEPREV no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo art. 25 do Decreto no I.751/2005, NOTÌFICA, pelo presente Edital,
a senhora Suzana Claudia Souza Freitas, portadora da Cedula de lden-
tidade no 3479080, CPF no 489.825.042-49, por encontrar-se em local
incerto e não sabido, para comparecer à sede do IGEPREV na Central de
Atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação

deste Edital, em dias úteis, no horário das 08:00 as 13:00 horas, para
tratar acerca de valores gerados indevidamentes, nos termos do processo

administrativo no 2019/372865. O IGEPREV está localizado na Av. AlcÌndo
Cacela, no 1962, cEP 60,40-020 entre a Av.Magalhães Barata e Av, Gentil
BittencouÍt - Bairro: Nazaré, Belém-Pa, podendo ser contatado nos tele-
fones: (91) 3182 3500 - 3182 3501 - 3182 3502 - 3182 3503, Belem,
22 de agosto de 2019. Lúcia Pampolha de Santa Brigida Presidente em
exercício do IGEPREV

Protocolo: 46848o

ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA NO 201 DE 26 DE AGOSTO DE 2019,
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO

DO PARÁ/EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei

6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações,
RESOLVE:

NOMEAR, de acordo com o aÌt. 60, inciso II, da Lei no 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, MATHEUS MORAES DA SILVA, para o cargo em comissão
de Secretário de Coordenação, código GEP-DAS-O11.1 desta Escola de

Governança Pública do Estado do Pará - EGPA, a contar de 19/08/2019'
REGiSTRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA.SE.

EVANILZA DA CRUZ MARINHO IYACÌEL

Diretora Geral.
Protocolo: 464445

ERRATA

Errata da pubticação de protocolo no 447631- Data" 271í)6/2OL9
Contrato no 001/2019
Contratada: RCVR DE OLIVEIRA LTDA-EPP
Onde se lê: Elemento de Despesa - 339033/339039
Leia-se: Natureza da Despesa - 339030
Ordenador: Evanilza da cruz Marinho Maciel - Diretora Geral - EGPA

Protocolo: 468399

DIÁRIA

PORTARIA NO. 2OO DE 23 DE AGOSTO DE 2019,
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO
DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe sáo conferidas pela Lei no.
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
CONSIDERANDO o memorando no. 013/2019 - NCI/GAB de 09/08/2OL9,
nos autos do Processo no.2OL9/377675,
RESOLVE:
CONCEDER 3 e 1/2 (três e meia) diárias a servidora PAULA ANGELA RO-
CHA CARDOSO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico do Registro
Mercantil desta EGPA, matrícula no 54L80L26/4, CPF: 8655603821, que
se deslocará a FORTALEZA/CE, no período de 24/09/2OLg a 27/09/20t9,
com o objetivo de participar do XV Encontro do Conselho Nacional de
Controle Interno/ CONACL
REGÌSTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUÍ\4PRA-SE.
EVANILZA DA CRUZ MARINHO N4ACIEL
Diretora Geral

PORTARIA NO. 2O2 DE 27 DE AGOSTO DE 2019.
A DiRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANçA PÚBLICA DO ESTADO
DO PARÁ-EGPA, no uso das atribuições que lhe sáo conferídas pela Lei no.
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
CONSIDERANDO o memorando no. 0O6/2OL9 - NCR/GAB de 2L/08/2019,
nos autos do Processo no. 2019/396348,
RESOLVE:
CONCEDER 3 e f/2 (três e meia) diárias ao servidor LUCÍLIO OTAVIO
NERY DA COSTA, ocupante do cargo de Coordenador do Núcleo de Cap-
tação de Recursos (NCR) desta EGPA, matrícula no 57776472/3, CPFi
331.183.102-00, que se deslocará para Brasília. no período de 02108 a
O5/O8/2O79, com o objetivo de participar do V Fórum Nacional das Trans-
ferências da lJnião.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EVANILZA DA CRUZ MARÌNHO MACIEL
Diretora Geral

Protocolo: 46A449

PORTARTA

PORTARIA N.O 1354, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
Acrescenta produtos à Portaria n.o 276, de 04 de agosto de 2077, que
dispõe sobre o Preço MédÍo Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do
produto cerveja.
O SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso II do art. 60 do Decreto no 1,604, de 18 de abril de
2005, e tendo em vista o disposto no 5 60 do art. 80 da Lei Complementar
87/96, o I 17 do aÌt. 39 da Lei 5.530/89 e o disposto no incìso III do art.
39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto n.o
4.676, de 18 de junho de 2001;
RESOLVE:
Aft. 1o Ficam acrescidos os produtos abaixo relacionados ao Anexo
Únìco da Portaria n.o 276, de 04 de agosto de 2AI7:

Art.20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário

oficial do Estado. produzindo efeitos 10 (dez) dias depois de sua publicação.

RENÉ DE oLIVEIRA E SoUSA ]ÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda
Protocolot 468215

DIRETORIA DE ADMINISTRAçÃO
PORTARIA NO 1266 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
coNcEDER, 30 (Trinta) dias de ferias regulamentares no mês outu-
bro/2}19 aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAT

Matrícula liome Período Aquisitivo Período Gozo

05924236 Caterina Alexandra Freitas Lopes Sanchez 1V0V2018 - l0/0V2019 0V10/2019 - 30/10/2019

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

FÂBAÌTÂNÍF c0DlG0 MARCAS Ë[lBALÂGEI4 .FAIXA DE VOLUI{E

CERVE]ARIA BIERI.AND LÏDA 00113Í3 Bierland American lpa
Aluminio ou lata Descartôvel - 3ll

a 360m1
3,99

CERVE]ARIA EIERI-AND LTDA 001136-1 Eierland oatmeal Stout
Alumínio oü Latô Des(artável-311

a 360m1
3,99

CERVEJARIA BIERLÁND I.TDA 00111i.9 Bhrland Pilsen
Alumínio ou Lata Descaftável'311

a 360m1
2,99

CERVEJARIA BIERI-ANO LTDI 001138-7
Bierland Strong Gol-

den Ale

Aluminio ou Lata Descatável - 311

a 'ìÁ0ml 3,99

CERVE]ARIA BIERI.AND LTOI 001139-5 Eierland Vienna
Aluminio ou Lôta Descartável . 311

a 360m1
3,99

CERVEjARIA BIERI.ANO LÏDI 001140-3 Eierland Weizen
Aluminio ou Lata DescaÍ1ôvel - lll

a 360m1
3,99


