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AssêssorJuridico
lnslituto dê Previdéncia do Municipio dê Abaêtêtuba

A minulâ do conlÍâro alende as especiícaçóes da carla convte Tão somêntê
pârâ resguardo dê responsábil dades entÍe o Insl tuto de Prêvidéncã l\lunicipal e
Empresa por trálaÊse de Serviços dê dgtâlizâção do presente @i6me cujo

da empresa vencêdora do ceÍiame. quê dêvêrá se. Éalzado denlro prãzo
estabeecido no ato convocatório, quê Íevesl rá ocumprmento da obrigáçáo

)+r

abáeletubâ-PA 26 dê outub.ô dê 2021

.N

Âv Dom PedÍo I,n.,915,cEP.64440-O0U barrÍo do uêntÍo - Abaeteluôa Pára
Telêíone: (91) 3751-2999
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INSTITUTO DE PREYIDÊNCIÁ DO MUNICiPIO

DEABAEÍE|UBA IPMA
CNPJ : 01, 51 0.5f 6/0001 -61

EDITÂL

coNvtTE No 02/2021,
O INSTITUTO DE PREVIOÊNCÁ MUNICIPAL DE ABAETETUBA]PA, POT NêO dA
Comissào Permanente de Licitaçóes CPL CONV|DAVossas SenhoÍas a párticiparem
dâ lc taçáo na modalidade CONVITE, a sêr rêalizada no horáÍiÕ e localabaixo:

ÀBERTURÁ DAS PROPOSTAS:05 dê novembro dê 202r, às 09:00,
LOCÁL: Na saa da CPL, Iocalizádâ nâ Av Dôm, P6drÕ ll, no 915 - Baro Centro
Abaetetuba/Pará. CEP 68 440 000.

2 OO REGIME JURIDICO:

TIPO DE LICITAçÃO: MENoR PREçO GLOBAL,I DO OBJEÍO:
Está Licitaçáo lêm comô ôbjero á cONTRÀfAçÃo DE EMPRESÂ ÊSpECtÀLtzADÁ NA
PRESTAÇÀO DF sERvIÇos DE oRGANITAÇÁo E DIGITALIZÂçÀo oo ÀcFRvo
Fis|co oo INSTITUTo DE pREvIoÉNcIA Do IÚUNICIPIo oE ABAETETI,BÀPA,
mnÍorme espeôiiicâÉes tócni€s em anexo, que pâssáh áíazêr paíedeste Edtlat.

2l Eslâ licilação é regdâ, pelá Lêi FêdêÉl n.ô 6.666, de 21106/93 e aftêrâçôes
poslerioÍes, e dêmãs alos regllámenlares pertinenles, bom como as condiçôes óonstántes
nesle Convite e séLs anâxôs

09 272 000í 2.268 - Manutençáo dá AdministEÇão do IPMA.
3,3,90.39.00 - Outros Seru. de Ter. Pêssôa Juridica

4 DA CONDICÃ Âo E REPRESENÍaCÃo

a

OBSERVACÀO. Se no d,é supaclada n^a houvet e\pedÉhtê à êbêi;@ da@
pae o o@e@ úa ut @ tünctNretu

3 OOS RECURSOS ORCAMENTÁRoSJ
31 ê6 dêspesas decorentes desrâ lôração .orerão por conla dá sêgunte Dôtação
OÍçámentáÍia no exercÍcio de 2021

4.1 - Pôdêrão parlicipar dêsta lictàção psssoas juridicas de d rêitô privado, .ulo ramo
meÍcahlils€ja pêrllnenle @m ô obj€to da mesma.
4.2 ' As €mpresas participantes pod€Íáo ser representadas no pbcesso por seus litutares
ô! pôr râp.êsentanles egais munidos de inslrumento de máhdâlo @m poderes especí,icos
pa,ad Plar,(d de oê{€ procéôimênro lici,-,o,o a, usrve o podeÍ d;
inlerposiçáo de recurso ê enúnca €xprêssa dos mesmosi

43 Na mesma reuniáo, será leila a identilicação pessoal dos represêntêntes legas e
prepostos dâs êmprêsas concorentes, devidamênlê credenciádos, devéndo, para tanlo,
€siarêm munidos dê prÕcuração públicâou pãrticular, com írma Íê@nh€cda êm CãrtóÍioi

Av Dom Pedrô l, n, o 915, CEP.68.440-000, BaiÍro do Cêntro Abaêlerubâ Párá
ÍeleÍonêr (91) 3751-2999



INSTITIJTO DE PREYIDÊNCIÁ DO MANICiPIO
DE ABAEÍEÍUBA - IPMA
CNPJ : 01. 51 0.576/0001 -61

. TNSTITUIO DE PREVIDÉNCIA DO II/TUNICIPIO DE ABAETETUBÂ/PÀ

- N.. DO CONVITE N.022021
. RAZÂO SOCIAL DA LICITANTE

ENOEREçO, ÍELEFONE e E-MAIL DA PROPONENTE.

5 DA DOCUIIJIENTAC AO OE HABILITÂCAO E PROPOSIA DE PRECOS

5.1.1 - TNVOLUCRO I- DOCIIMENTÂCÂO A HABILITACAÔ

As documêntaçôes exgidas neslê edila d€verão ser ãpÍêsenlâdás êm invólucros dstintos,
lodos opacos, perfeilamentê lechados € rubricados, contendô, obÍiqatoramenle, as
sêguintes nd cações noseu anverso:

5 í 2.INVOLUCRO II. PROPOSTÁ COMERCIAL

6 OA OOCUMÊNÍACÃO DE HABILITACÁO:

Av. Dom Pedro ll, n. " 915, CEP 63.440-000, Bairo do cenko Abâeletuba - Pará
Têl6fone: (91) 3751-2999

4.4 As procuraçocs deverão eslar acompânhadas dê um documcnlô orisinêl dê

identiícáção pessoal com IolograÍia do prôcurádor, para veriiicaçâo nÕ ãlo e deverão eslár
fôra dôs envelopes N'01 e N'02i

4 5 - Sêrá ãdmitido, no máximo, um represenlanle poÍemprésai

4 6 As licilanies que náo sê iizeÍem represeniar ou que sêus rêpres€nlantes não ponem

dôcumentos que os credenciem ê/ou os ldenlfiquem, não teráo parlc pação álvâ duranle a

Íeuniâo, ou seja, não podêrão assnáÍ, Íubricar documenlos apr€sentaÍ impugnaçóes
pedldo de reconsidãração ou Íêcúrsô, quanlo aos âlos lormais dã Cônlssão, que só
pôderão ser nterposlos dentro dasiases coÍespondenles, sob pena dê preclusãó

- INSTITUTO OE PREVIOÊNCIÂ DO MUNICIPIO OE ABAETETUBÁ,/PA

- N." OO CONVTTE N" 02/2021

. RAZAO SOCIAL DA LICIIANTÉ
- ENDEREçO, TELEFONE e E-MÀIL DA PROPONENÍÊ

6l. A licitante deverá apresenlar, para eÍeilo de habilitaçãô Juddica:

a) No caso dê êmpresário individual: inscriçáô nô Regislro Público de Empresas
lúercantis, a carqoda JLnta Cúm€rciâlda r6spectiva sedêi

b) No caso dê s@êdad€ emprêsáriá óo empresá individual de responsablidade
limilada - EIRELI: alo conslitullvo, estaluio oú mnlralo sôciálêm vgor, devidamenle
registrado na Junta Comercial da r€speciiva sédê, ácômpánhádo de documenlo
comprobatóro de seus adm nislÉdoresl



INST]TUTO DE PREYIDÊNCIÁ DO MUNICJPrc
DE ABAEÍETUBÀ - IPMA
C NP J : 01.51 O. 576/0d)1 -61
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7 DA DOCUMENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS:

c) No cásô dê sôciêdáde simpes insc ção do aio @nslilutvo no Reg sko Cll dãs
Pêssoâs Juridicas do loca de sua sede, acompanhada dê pDva dá ndicação dos
sêús ãdm niskadoÍesi

d) Nô casô de mcrôemprcsa ou êmpresa de pequeno porte: cêÍtidãÕ êxpedidâ Pea
JLnta Cômerciálou pelo Rêq slro Civildas Pessoas JurÍdicas, conÍo.me o câsô, qle
cómprov€ â condiçáô de microempresa ou empresa de pequeno porle, nos l€Ímos
do artigo 6' dá nshuçáô Normâtivâ n' 1O3, de 3OlO4l2A07, do DêpãÍtam€nlo
Nêc ônâl dê Rêgistro do CôméÍcio DNRC;

o) No caso dê coôpêrâtiva: âlâ de íundáção ê êstatuto social em vlgor com a ala da
àssêmbléia qoê ô âprôvôu, devidámêntê arquivado na Junia Comercial ou inscrilo
no Reqisftô Civildâs Pessôas JuÍídicâs dá respectiva sede. bem como o regisko de
qu€ tÍala o art.107 da Lêino5.764, dã 1971i

í) NÕ caso dê Bmpr6sa ou soci€dad€ Bstrangêta êm fúnôônênentô nô Pâisr dêcretô

g) Os documênlos acima deverão estar â@mpânhados de lodas as alleraçóes ou da
conso idaçâo respectiva

6.2. Regu aadade FÉcal ê TÍabálhista:
a)Prová dê nscriçãô nô Cádáshô Náclôná de Pessoás Juridicasl
b)Prôva de rêquaridade cóm á Fãzêndâ Nâciona (cêrlidáo conlunla, emitda pela

Sedelâriâ dâ Re@ilâ Féderal dô Brasl e Prôc!Íador a-Gêrâl da Fazênda Nacioná,
quanlo aos dêmais lribulos ledera s e à Oivida Aliva da Un ão, por €las ãdhiristÉdôs,
conÍormê arl. 10, inciso l, do Oêcrêto no 6.106/07)l
c) Provade resulaÍidade com o Fundo de Garanlla do Tempod6 SêNlço (FGTs)i
d) R€gu aridade Fls@l com a Fazenda Pública, Estadual ê lvlun cpa, do domicilo oL

e)Prova de inexisténca de débilos inadimplidos peranle a Justiça do TÍabalho,
med ante a âpresentação de cedidão negâtiva ou positiva com elelo de nêga1iva, nos
lermos do Tilu o Vll A da Corsol dação das Leis do Trabalho aprovada p€lo D€crelo-
1ei5.452, de 1" de maio de 1943i
t) Decla.aÇão de que a empÍesa náo ul liza mão de oúa direta ou indirek de mênores,
nos lermos do nciso XXXI l, do an. 7', da Consl tuição Fêderal de 1 988
g) Os doclmenlos poderáo ser apresentados em cópia aulenticada em Carlório ou em
@pia simples, desde quê apresenlâdo o oÍiginal para auienilcação pela CPL, denko de
um envelope Íechado, (ENVELOPE l), conlendo em seu anverso: a) Râzâo Soclal da
l,r rénlê. b'Àroôá.dàde ê Numflo oô lic rçáo.) INS-ITLTO DF PRIVIDLNLIA DO
MUNIC PIO DE ABAETETU BA,/PA,

7 1 A proposla iinanceira deveÍá ser apresentada em, grampeada, com as Íolhas
nLme.adas, daladas, carimbadas e assinadas, sêm emendas, em um
segundo envelope fechádo (ENVELOPE ll), contendo em seu aôveBo:a) Razão Socialda

Av. Dom PedÍo l1 n. o 915, CEP. 6a.440-00o, Banrc do Centro - Abaetetlba PâÍá
Tel€Íone: (91) 3751-2999



INSTITLTTO DE PREYIDÊNCIA DO MUNICiPT
DE ABAE|EÍUBA - IPMA
CNP J : 01. 51 O- 57ô/0N1 -61

Lctantci b) l\,lodalidade e Número da Licilâçãoi c) INSTITUTO DE PREVIDÉNCA DO
L4UNIC PIO OE ABAETETUBAJPA, @moo modeo Anexo, contendo nôme.ompl6to, CPF,
€s1ado cvl, nacionalidade e número do telefone celuar do responsávelda empresa que

7.2 Será de inleira responsablidadê dá frmá vencedora quâquêr cuslo que não lenha
sido ncluidôem sLâ plânihá.
73. Os pÍeçôs onitários, párciáis, lotais ê glôbâis que ôômpõêm a planllhã dê clslos dô
llciiante leÉo obrlgatoriámente que côntêmplâÍ todás as despesas decôrrêntes de
máleriáis, mãGdê-ôbrá, equipâmenlos es sociais, bón6Íicios e dêspesas ndtetês,luÚô e
demais composiçoes necessáriás a plênà erecúçáô do obl6to, €xclúida o lhstilolo de
Pevidêrciá de qualquer so ldáÍiêdâde.
7 4. os prêçôs ôr€rtados s8Íão considêrados Íxos e irreajustáve s.
7 5. Dêclárár qü6 no pÍêço a ser prallcado, estâo incluidas lodas as despesas diretas e
indkêtas incidentês sÕbr6 o obj€to licitado
7.6.DeclarãÍ êxpressamenle que tem plena ciência dô cohleúdô dâ Cariâ Convil€ e
ANEXOS, e quealende a todas as condiçôes eslabeecidas ro pesenté inshuménto.

8 DO JIILGAMENTO DA HÀBILITACAO E DÂS PROPOSTÁS DE PRECOS

I I Após ô Í€c6bim6nto dos envelopes 01' e 02', a Comissão procederá à abêrtura dôs
ônveopes ol'i conlendo a DOCUMENTAçÀO sollclláda, na presença dos nterêssâdôs,
sê.dô cons€tuados nlactos e sob sua guarda os ENVELOPES N'"02".
8 2 Aberlos os envelopes referenles à hábilitãçáô, serãô postôs à disposiçãô dôs prêsêhies

PaÍa exame e eventuais impugnaçóes, séôdo ÍubÍicadás pelas licitanles pr€sentes e pelos
membros da Comssão, e êstâ deibêraÍá sobÍe os docum€nlos apr€sãnladÕs â
comunlcará o resullado na mesma sêssãô, ôú pôr oulrôs meios lêga s, ou ainda 6m outra
sêssáo públca paÍâ lalnm
I3 Na hipólesê de â Côfr ssão lransfsÍn o rêsullãdo dâ apr.-p.açãô pãra hãbiilâçâo das
lc tantes, conforme éspeciÍle â pãrtê iiná do subilem anlerior, Ícarão sob sua guarda e
Íesponsablidáde os ENVELOPÊS No "02" devidãmênie acrados e rubri@dos pelos
parllcipánles e membms da CPL, ê oporlunamenle, serão dlvulgados peos meos legais, o
Íesullado de hábililaÉô, bem como a nova data ê hoÍáno paÍa a r€unão dê abenLra das

14 A Cônissãô ha.lerá êm seu poder os envelopes com as pÍoposlas de preços das
lcllánles considerâdás ihãbililadãs pêlo prazo de 10 (dez) das, após a homoogaçáo da
llcilação, devendo âs empÍesãs Íêlirá- os nesle perÍodo, sob pena de nulllização dos

8.5 Em seguida, á Comssão procede.á à aberlura dos ENVELOPES N" "02"das licitanles
corsderádas hablilãdãs, d6sdê que lranscoÍdo o p.azo sem irterposção de recurso, ou
lenhê havido dêsis1ência exp.essa, ou aindá, ápós o julqámêntô dos réóorsos ntêrpôstôs,
dêmonstrãndo antes a invioãbiidade desles, e facultando o êxámê dâs propôstas á tôdôs
ôs parl c pãnles que deverâo rubrié lâs em lodás as folhás, tunlâmênle côm a Conissão
€ lomularas impugnaçóôs poNentuÍa surgidês, âs quaisconstarão de aia dos tÍabalhos.

Av Dom Pedro l,n "915,CEP 68 440-000, Bairó do Cênlro - Abáetetuba Patri
TêleÍonê: (S1) 3751-2S99

t



INSTITUT'O DE PREIIDÊNCIÁ DO ML)NICíPIO
DE ABAEÍE|UBA- IPMA
CNPJ: Ol 510 576/0001-61

9 OA HOIúOLOGACAO E DA ÂD

lODOS PRÂzOS, PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO:

i 1 DAS PENALIDADES ADMINISÍRAÍIVAS:

Av Dom Pedrc ll, n. o 915 CEP.6a.440-000 BáffÕ do Cên1ro - Abaetêiuba - Pará
Teleione: (91) 3751-29s9

8.6 Uma vcz rubricados os documentos dos ENVELOPES N'"02" á Conissãô er@ràrá a
s6ssão dê modo a que setam julgádas em ca.áter reservado pelos membros, âs
propostas de preços, desde quê este prôcedimenlo sê âÍgurê néóessáriô pará a CPL,
sendo comunicado peos meios egals o resultadô dôtugâmé.tôdâs pbpóslâsdê prêçôs

91 Concluida a via r€cúrBa, o resullado €ncon1Íado pela Comissão de Licilação será
submelido à deliberaçãô dô lhstituto d€ PÍ€vidência do lúunicipa do hsltuto, para
hômolôgáção e âdjudicação do oblelo da icilação à p.oposta declarada vencedorâ.

10.1. O PÍazo ds valdade da proposla: será de no mínimô, 60 (sêssenla) dias
cons€cutivos, contados dá dara da suá entÍegâ.
1o2. O pÍazo da prestaçáo do setoiçô será de g0(noventa) dias contados a parlr da
ORDEM OE SÊRV|çO expedida pêlo ordeíador, após a publcaçâo do Contralo no lMurál
do Inslituto, se Íor o cáso
103 A licilanlê dêveÍá formâlzaÍ sua proposla ievando em consderação que o pÍeço
máximo que o lnstilulo admile págâr pelos seruços de CONTRATAçÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZÂDA NÀ PRESIAçAO DE SERVIçOS OE ORGANIZAçÃO E
DIGjTALIZAçÃO OO ACERVO FÍSICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNlciPlo DE ABAETETUBA/PA, R$ l75,ooo,oo (cênro e serentá ê cinco mit íeai§),
pâgos conÍom6 a preslaçào dos seNiços, tlnlâmente côm a Nola F scale o devido alêsto

10 a. Não haverá reajustamenlo dê preço sob q!à quêÍ h pólêsê, sa vo nos casos previslo

10.5. A Cômissáode Licilaçâo análisárá elolgârá, êm reunião, as p.opostas comer.als das
icilanles hab liladas, desclâss ficandô aquêlãs que:

I Conllverem colação párá os serulços não pÍ€vistos ou oÍêrecerem vanlagens nêo

ll. Apresentarem preços côh valoÍ sup€rioÍ ao ês1abêlecido ou inexequível.
lll.Apresentarem preços alobas sihból@, nnsórios ou dê valôr zero ou baseado em
preços dos dêmais icilantes.

106 Corsde'ar se MANIFESTAMENTE INEXEOÜiVE|S d> proposlas cilos valo'ês
sôjãm inÍerores a 70% (setentá pôr centô) do m6noÍ dos sesuintes valores:

I N/édia aritmética dos vâlores dás propostas supeÍior a 50% (cinqlenla por cenlo) do
valor orçadô pela AdminislÉçâo.

ll. Vâ or or9ádo pelâ Administração
10.7 O pasamenro será Íeito oxclusivam€ntÉ por cíédrto em @nia coíente abêíà nô
Banco pea Conlratâdâ.



INSTITLITO DE PREYIDÊNCIÁ DO 
'ILINICiPrcDE ABAEÍEÍUBA - IPMA
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í2DA INEXECUCÀO RESCISAO:

13DO ACOIMPANHAMENTO E

Av Dom Pãdro l,n " 915, CEP. 68.,140-000, Bârô dô Çenlrô - Abáetetubâ Pará
Telelone: (91) 3751-2999

11.1 Pela rexecução total ou parcial das obrigaçóes conlràtuas, nos lemos da scção Il,
do capÍlulo lV da Le r'ederal n'3.666/93 a CONTRATÂNTE poderà, ga.antida a Próviâ
dêfesa aplcar à CONTRATAOA as sãnçôâs pÍevistas nô anigo 87 da Lei acma

'12.1 A inêxêc!Éo lolá ou parcialijo ConlÍalo Ênsâja a sua RESCISÃO, nos lemos dos
an.77,78e 79 da Leina A66ô93, com as.onsêqLências @ntâtuáis e legais Paratânloa
CONTRATANTE pÍomoverá a notifcação exlrajud.lal da CONTRATÁDA, de Íorma a
possibiltar o exercicio do conlradliór o e da ampla deÍesâ

13.1 O proesso será ,iscálzado e ácompanhado pela CONTRATÂNÍE EnlÍêlãnlo,
podêrá lámbém ô clienle finalácompánhar o desênvolvimento dos
sêtoiçós, sem, no entanlô íazêÍ exigônciâs ôu prelênder qoâisquer mudanças sem a

áqúiêscênc ã dâ CONTRÁTÂNTE;
1 3 2 A CONTRÁTADÁ não se furlárá â êssa fiscalização e acompanhamento, Íomecêndo
tÕdas as inÍomaçóês solicitadas a Íesp€itoda êrêóoçáô dôs sêtuiçosl
13.3 O conlrÕlê e a Íscãllzção êrêrcidos pelà CONTRATANTE náo eldem, nem
a1€nuam as possíveis responsab lidades da CONTRATÂDÀ
13.4 O rstitulo de Previdênoia Mun cipal, Iiscalizará a êxecução dô objãto conliátádô, não
exculrdo nem diminlindo a responsabilidade da Conlratada. inclusive peÉnlê têrceiros,
por quâlquer irÍeguláridade.

't4 00 FoRo:
l4.l A @máÍe de Abaelelubâ, Eslâdo do PaÍá, @m renúncia expressa de qualquêr outro,
por ma s prv leg ádo que seta para dÍlmÍ lodas as queslões relativas ou resu tantãs dêsla

Sáo partes intoqrantes e nseparáveis désle EDITAL pâra todos os êíeitos legais:
I Mlnúta côntârual (Anexo ):
ll Termo de RêÍêrência (Anexo I )

Abaeleruba (PA),27 de outubro de 2021

Com ssão Permanente de Licitação
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INSTITUTO DE PRE'IDÊNCIÁ DO MUNICiPIO
DE ABAEÍEÍUBA - IPMA
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ANÉXO I

.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZÂDÂ NA PRESTAçAO DE
SERVICOS DE ORGANIZAÇAO E OIGITALIZAçAO DO
ÀCERVO FiSICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
i/IUNICiPIO DE ABAETETUBA/PA, CONFORME
CLAUSULÂS E CONDIqOES SEGUINTES:

O II,I§TIÍUÍO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA. IPIVIA, óTgãO MlNCiPâ
sediadê na Av. Dom Pedro ll, n " 91s, Bairo: Cênlro, CEP:63.440000. Abaeletuba/PA
rscÍila no CNPJ no 01.510.576/0001$1. doravanre denomrnado CONÍRÁÍANTE. nêsle alo
representadô pór5êu pÍésidentê, s. aNGELoJosÉ LoBATo RoDRIGUES, poÍtadoÍdoCPF
n". 352.31a.7o2-Ta e CaÍtêÍá de ldentidade n' 6908 OAB/PA doÍavanle denominada

nq , Batrro . inscrltá no CNPJ/CPF sob o n'
doravaote denom nada CONTRATÁDÂ, qle nesle ato é

domiciliado na Rra , no. , baÍro , na Ío.ma da Le
n" I666/93 e suas alt€raçô€s, ap cando-se, súplelivámêrte os P nciplos da TeoÍa GeÍá
dos ConÍalos e as disposiçôês dê Dirãilo Privadôe dêmais normas que regulam a espécio
as quas os contralantes desde já se sujeilam, por heiô das seguirtes cláusulas e

CLAUSULA PRIMEIRÀ. ORIGEM DO CONTRATO:
1.1 Este @nlralo adminlstralvo t€m cômo ôrioen o Convire no 022021, devidamenle
homoogado peo Exm" Senhor Presidenle i,4Lncipal, coniôrme processo nq 02/202'1,

CLAUSULÁ SEGUNDÀ. LEGISLAçAO:
2.1As cáusulas e condiçoes deste @rtralo moldam'se às disposiçô€s dá Lêi Federa n "
3 666, dê 21106/93 ê suãs âltéÍâçóes, a quâl CONTRÂTANTE e CONTRATADÁ esião

CLÁUSULA TERCEIRA. DO OBJETO:
31 Esre côntatô tem como objeto ooNÍP,ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGAN ZAçÃO E DIG TALIZAÇÃO OO ACERVO
Flsco Do NSTITUTo DE PREVIDÉNCIA Do [4UNIciPIo DE ABAETETL.]BIJPA,
conÍorme êspecificaçôes técnicâs € condções conslântês ra proposta de pÍeço, que
passam a Íazer parle lnteqrantedesle ContÉlo.

CLÁUSULA QUARTA - DAs oBRIGÀÇÔES DAS PARTES:

Av.DomPêdroll,n.'915,CEP 6ê.440 000, Bat.odo Cêntro - Abãêletuba Pará
TeLefone: (91 ) 3751 2999

coNIRAÍO 00/2021.

CONTRÁTO ÁDMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRÂM O INSTITUTO DE PREVIDÉNCIÁ DO
MUNICIPIO DE ÀBAETETIJBA, E

CONÍRATANTE e_ locaizada na
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]NSTITUTO DE PREYIDÊNCIÁ DO MUNICíPIO

DE ABAEÍE|UBA - IPMA
CNPJ : 01. 51 0-57d0001 -61

CLÁUSULA OITAVA - DO PREçO:
8.1 Á COI{TRATANTE, pagárá à CONTRATADA o vaior gobal apurado na prôpôsta

(_), em moeda @ ente dô páis, pelaexscuçãodos
>eaiços. ob.ero desr- Corrzro. onro" e sêqJe á bar{ô

4.1 São obriqâçóes da CONTRATANTE sem prejuÍzo de oukas de@rentes do íel
cumprimêntô desle @ntÍãlo:
a) Re6bêr o objelo desle conl€to, verifcandô slas especiicâçóes,
cohpaÉndo-os com as do Corvite e cerlÍierdo'se de quê Íôrâh respetàdâs todãs as
condiçóês €stabelecidas;
b) EÍetud o páqámêntô dô pÍeço ajustado na forma, prazos e condições
pÍev stos nesle conlratôl
c) TômâÍ todas ás providências â seu 6argo, necessárias à exêcução deste

42 Sãô ôbÍigaçóês da CONTRÀTAOA, sem prêjuizo de óukas decoÍenles do fiêl
cumprim€nto desle Conlrato:
a) Presla. o seruiço à CONTRÁTANTE, dentÍo do prazo, o objeto do presente

b) Obseruár ó nive dê dela hamento exigldo páÉ â execuçáo dô ôbjéto

CúUSULA aUINIA- Do ACoMPANHAMENTo E FIscALIzAçÃo:
5.1 O pÍocêsso de exeôuçáo dô ôbjelo ora conlratados será íscalizado e aompanhado
pela CONÍRATAN]E, âLÍavés do inslilulo de Previdência Muncpal. Enkotanlo, poderá
lambém o cliertê Ínálácômpánhar o desenvolvimento dos sêruiços, sem, no êntanlo poder
fazer exigênciás oú pÍ€tênder quaisquer mudánçás sem a aquiêscência da
CONTRATANTE,
52 A CONTRATAOA não sê íortárá á essa ÍiscaizaÇâo e acompanhamenlo, Íornêcendo
lodas as inloÍmações solicilâdàs a Í€speilo do desenvolvlmento dosserviçôs @ntràtàdosl
5.3 O conlrolê e á Ís€lzação exercidos pela CONTRÂTANTE não eidêm, nem
atenuam âs possivêis responsabil dades dá CONTRATÀDÀ
5 4. O lnstituto de Previdência munlcipal iiscàli2àÍá a sxecLção do obtelo conlratado, rão
êxcondo nêm dminuindo a responsâblidãde da Conlratada, incllsive peÍanle terceiDs,
PoÍ quálquer íegularidâde.

cúusuLA sExTA - Dos REcURsos oRçaMENTÁRtos:
6.1 As despesãs decorenles deslá licilaçãô @ eráô por conla da seguinle Doiaçáo
Orçáhenláia do exercioio de 2021:

09 272 000t 2.268 - Manurênção da AdministÉçãodo tPMÀ.
3.3,90,39,00 -Oulrcs Sêtu. dêTer Pessoa Juridicá
cLÁusuLA sÉnMA - Dos pRAzos DE vtcÊNclA.
7.1 Somerte serãó processados, recebidos e decldidos pedidôs dê pÍoÍogação de prazo
nos casos prêvi§tos io air.57, § 1", ncsôs á Vl, da Lei 8.666/93 e allerações
subseqlenlês, Íegularmenle comprôvádô ê qLe v6nham mpedÍ o! relardar a execuçãô

7.2.O p.esenle ConlÉto terá vgência de 00 ( ) d ás cohtados a paÍli da publcação

Av Dom Pedro ll, n. "915, CEP.68.440-000, BaiÍrc do Centro - AbáetêtLbá Pará
TeleÍone: {91) 375i 2999
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INSTITLITO DE PREI4DÊNCIA DO MLiNICIPIO
DÉ ABAÊTEÍUBA - IPMA
CN P J : 01.51 0, 576/0001 -61

cúUsULA NoNÀ. DÂS coND!çÓEs DE PAGAMENTO:

a

9.1 O pagamento seÍá efetlado pélá Côrhálántê no prazo de 30 (lÍinla) das após
m€diçêo, contâdos da êpresentâçáo dá Nolâ Fis€l/Fálura contendo o detalhamenrô
dos seryiços ex€cutados, alravés dê ordem bâncáriá, párá crédito em banco,
aqência econla corênte indcada pêlo conlratádo

10.1 A lnexecução lolalou parcial do ContÍalo ênseiê á suâ REsclSAo, nos lermos dos
an. 77, 78 e 79.1a Leino 8666i/93, com as conscqLênclas conúatuais e legãis. Pârâ lanlô á
CONTRATÀNTE promoverá a nolifcação exlraludicã da CONIRATAOA, de Íormê á
possibiltaro exerciciodo contradtório e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMÁ - DA RESCISAO:

Abáêrelubá (PA), de

CLAUSULA OECIMÁ PRIMEIRÂ. DAS SANçOEs ADMINSTRATIVÁS:

11.1 Pela rexecução totalo! parcial das obriqaçôes conlratuals, nos lemos da seção l,
do capitulo lV, dá Le Fedêrál h" 8.666/93, a CONTRATANTEpodeTá, garanllda á préviá
dêfesa aplcar à CONTRÁTÂDA as sançoês pÍevistas no aílgo 87 dâ Lei acima

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA-Do FoRo:
12 1 Fica eleito o foro de Abáêtetuba, com exclusão de quálquer oulro, para dÍimf ás

qlesróês deoiienres dô prés€htê contrálo.
122 E por eslarem assim d€ acordo, írmam o presenle Contralo em 3 (tÍês) vlas de

igualleor e Íoma para que produa seus eÍe ios legais.

Av Dom P€dro I n.'915 CEP.68.440-000 Bairro do C€nÍo - Abaeleluba - Pará
Tclefone: (91) 3751 299§

CONTRATANTE

ÍESTEMUNHASI


