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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020-IPMA-INEX 

 
CONTRATO Nº 001/2020-CPL-IPMA, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO 
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES, 
QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, E DE OUTRO 
LADO, DVALONI CONSULTORIA LTDA, COMO ABAIXO 
MELHOR SE DECLARA. 

 
 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - IPMA, Autarquia, com sede e 
foro em Abaetetuba/PA, localizada na Av. Dom Pedro II, n. º 915, CEP. 68.440-000, Bairro do 
Centro - Abaetetuba – Pará Telefone: (91) 3751-2999, CNPJ: 01.510.576/0001-61, neste ato 
representado pelo Diretor/Presidente, BRUNA LORENA LOBATO MACÊDO, Brasileira, Casada, 
portadora do RG: 20477 (OAB-PA), e inscrita no CPF: 959.338.672-68, residente e domiciliada 
na Rua Getúlio Vargas, 1299, Centro, CEP: 68.440-000, Abaetetuba-PA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado, DVALONI 
CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 23.540.416/0001-06, 
com sede na RUA WASHINGTON LIMA, Nº 391, Bairro Bangu, CEP 21.815-320, Cidade de Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pela sua sócia administradora, a 
senhora PATRICIA GOUVÊA MENDES VALONI , brasileira, casada, empresária, portadora da 
identidade 09.265.371-6 DIC/RJ, portador do CPF/MF nº 028.037.777-03, domiciliada e 
residente à Rua Washington Lima, Nº 391, Bairro Bangu, CEP: 21.815-320, Cidade de Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, denominado para este ato CONTRATADO, tem justo e 
acordado o presente Contrato Administrativo de Realização de Censo Previdenciário 
(cadastramento e recadastramento) de 4824 (quatro mil, oitocentos e vinte e quatro) 
servidores, com publicidade de rádio e carro volante para convocação, com transporte às ilhas 
por lancha, com coleta de documentação, captura de imagem e características dos servidores 
Ativos efetivos, Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Abaetetuba/PA, 
até 31 de dezembro de 2020, nos termos do processo de inexigibilidade de licitação nº 
001/2020-IPMA, mediante as cláusulas e condições abaixo indicadas que se obrigam a 
cumprir e observar fielmente segundo seus anexos. 
 
CLÁUSULA I – ORIGEM DO CONTRATO 
O presente Contrato Administrativo e seus anexos são decorrentes do processo administrativo 
de inexigibilidade de licitação e ocorrerá por conta da dotação orçamentária respectiva 
apontada na manifestação contábil que fica fazendo parte integrante do presente. 

 
CLÁUSULA II – REGIME JURÍDICO  
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Este contrato administrativo será regulado pela Lei Federal nº 8.666, de 22 de junho de 1993 
e pelas alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 5.416/87, com alterações posteriores a Lei 
Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994. 

 
CLÁUSULA III – OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS  
A empresa contratada, consoante os documentos do contrato, sua proposta e processo de 
inexigibilidade que fazem parte integrante do presente para os devidos fins de direito, se 
obriga por este instrumento, a prestar ao contratante, Serviços técnicos profissionais 
especializados na esfera Previdenciária nos seguimentos Atuarial, suporte à Gestão, e outros 
inerentes aos Regimes Próprios de Previdência Social, para o Instituto de Previdência 
Municipal de Abaetetuba, especialmente na área Atuarial, suporte à Gestão e de regime 
próprio de Previdência Social; 

 
CLÁUSULA IV – REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1. Os serviços serão prestados na sede do Município ou em outro local em que fique 
evidenciado o interesse público, quando necessário, devendo estar no município no mínimo 
uma vês por mês, podendo ser requisitados permanência maios caso necessário, sendo 
presente os sócios, ou funcionário competente designado para a execução dos serviços. 
4.2. Correrão à conta do contratado, os custos de todos os materiais e serviços necessários ao 
atendimento do objeto licitado, bem como os impostos, taxas e outras despesas de qualquer 
natureza, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto da presente licitação. 
4.3. Correrão à inteira responsabilidade do contratado, as despesas decorrentes de 
deslocamento para o Município de Abaetetuba. Exceto, as despesas para qualquer localidade 
fora do estado do Pará, decorrente do acompanhamento de matérias de interesse do 
Instituto. 
 
CLÁUSULA V – PREÇOS, CONDIÇOES DE PAGAMENTOS 
5.1. DO PREÇO - A contratante pagará a empresa contratada a quantia referida na Proposta 
de Preço, no global de R$ 367.240,00 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta 
reais). 
5.2. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) O preço global será pago em quatro parcelas quinzenais, conforme execução dos 
serviços, sendo que o recibo e nota fiscal, deverão ser apresentados cinco dias antes 
de seu vencimento. 

b) A quitação da parcela mensal poderá ser efetivada através de credito na conta indicada 
pelo contratado, valendo o deposito bancário como recibo de quitação de pagamento. 

c) No caso de ocorrer atraso no pagamento, será devida atualização financeira com base 
na variação do IGPM/FGV ou na sua ausência, pelo índice que venha substitui-lo, 
ocorridas entre a data do efetivo pagamento, ressalvado a hipótese de atraso ter sido 
de responsabilidade do contratado. 

 
CLÁUSULA VI – PRAZOS 
O presente contrato terá vigência da data de assinatura do presente se estendendo até 31 de 
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, nos termos da lei em vigor, havendo 
conveniência e por escrito, corrigindo-se o valor financeiro pelo índice oficial de inflação. 
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CLÁUSULA VII – RECURSOS FINANCEIROS 
Para atender as despesas decorrentes desta contratação a contratante valer-se-á de recursos 
orçamentários, ainda não comprometidos com outros objetivos, respeitado os respectivos 
elementos de Despesas e Programa de Trabalho, consoante identificação a seguir: 
 

• Exercício 2020 
• 09 272 0001 2.268 - Manutenção da Administração do IPMA. 
• 3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Ter. Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA VIII – PENALIDADES 
8.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, garantida a defesa prévia, poderá 
ser aplicada a empresa contratada, quaisquer das sanções previstas no artigo 87, bem como 
rescisão do contrato pelo descumprimento dos itens constantes no art. 78, todos da lei que 
rege a matéria.   
8.2. A extinção do presente contrato, importará no pagamento ao contratado de indenização 
correspondente a 20% (vinte por cento) do que lhe caberia referente ao restante do contrato. 

 
CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

a) - Realizar os serviços conforme regido Projeto Básico planejado pelo Órgão requisitante e 
demais exigências do Edital; 
b) - Manter, durante toda a execução do trabalho, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
c) - Disponibilizar 10 (dez) integrantes devidamente treinados da equipe técnica que 
desenvolverão os trabalhos no local disponibilizado pela Contratante; 
d) - Conduzir os trabalhos de acordo com o Projeto Básico, bem como proposta e de 
conformidade com as normas técnicas aplicáveis, na estrita observância da legislação 
pertinente em vigor; 
e) - Fornecer, sob sua exclusiva responsabilidade e sem qualquer vínculo empregatício com 
o Contratante, todo pessoal necessário à prestação dos serviços, bem como os materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto contratual; 
f) - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante e a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução dos Serviços; 
g) - Manter pessoal uniformizado, identificado por meio de crachás, com fotografia recente; 
h) - Manter o Contratante informado sobre o andamento dos serviços, indicando o progresso 
desses serviços, bem como eventuais irregularidades que possam prejudicar sua execução; 
i) - Acatar as determinações do Contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, 
os serviços executados com vícios, defeitos ou incorreções; 
j) - Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante sobre qualquer anormalidade 
constatada durante a execução dos serviços, ou inconsistências das informações prestadas 
ao Contratante por qualquer meio de comunicação; 
k) - Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as 
solicitações do Contratante relacionadas com a execução do Contrato; 
l) - Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante; 
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m) - Atuar em todas as fases da execução da prestação dos serviços, avaliando o seu 
desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados; 
n) - Prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe técnica; 
o) - Não divulgar, nem utilizar, em benefício próprio, quaisquer dados, informações, 
conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste Contrato, mantendo-
se sigilo sobre os dados e informações adquiridas na execução dos serviços, sendo 
expressamente vedado o fornecimento de cópias de relatórios, informações e documentos 
a terceiros sem prévia autorização do Contratante; 
p) - Não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude desta contratação, 
em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem as divulgar sem 
autorização por escrito do Contratante; 
q) - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o projeto básico; 
r) - Assumir inteira responsabilidade pelos serviços, correndo por sua conta, a substituição 
ou reposição dos materiais e de pessoal que apresentem incompatibilidades, ou estiverem 
desviando componentes do objeto contratado, considerados inadequados, após notificação 
da secretaria requisitante, no prazo imediato estipulado pela mesma conforme Edital; 
s) - A empresa contratada deverá designar a pessoa responsável pelo ato da assinatura do 
instrumento do contrato com documento que comprove e os elementos a seguir 
relacionados, que instruirão a elaboração do contrato: Nome do representante legal; Estado 
civil; Profissão; Endereço residencial e número de telefone; RG; Cartão de Identificação do 
Contribuinte (CIC/CPF) e outros que se fizerem necessários, a critério da Prefeitura; 
t) - Disponibilizar o sistema desenvolvido para promover o Censo Previdenciário, devendo o 
sistema estar alimentado, previamente, com os dados dos servidores constantes na base 
fornecida pelo IPMA; 
u) - Disponibilizar 1(um) Coordenador Geral, 1 (um) Supervisor Geral que deverão ter 
contrato ou vínculo empregatício com a Contratada e terem experiência comprovada 
através de Atestado de Capacidade Técnica em 2 (dois) Recadastramentos/Censo 
Previdenciário e 1(um) Coordenador que deverá ter contrato ou vínculo empregatício com a 
Contratada e terem experiência comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica em 
1 (um) Recadastramentos/Censo Previdenciário. 

 
CLÁUSULA X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATATANTE 
 
a) - Responsabilizar pelo transporte dos integrantes da equipe técnica aos postos de 
atendimento, bem como dos deslocamentos até as ilhas do município que possuem servidores 
a serem recadastrado; 
b) - Instalar no mínimo de 03 (três) postos de atendimento, durante a execução do é 
 recadastramento, cujos locais serão disponibilizados pelo IPMA; 
c) - O acesso à internet (a cabo ou sem fio) nos postos de atendimento; 
d) - Lavratura do documento Contratual e convocação da vencedora  para devida assinatura; 
e) - Publicação resumida do Instrumento do Contrato; 
f) - Expedir Nota de Empenho; 
g) - Receber os serviços licitados, no local, data e horário Pré estabelecidos; 
h) - Verificar a conformidade dos serviços recebidos se confere com as especializações 
constantes do Projeto Básico e da Proposta de Preço; 
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i) - Rejeitar no todo ou em parte os serviços, quando em desacordo com as especificações 
estabelecidas neste Projeto Básico, sujeitando às sansões previstos em Lei; 
j) - Adotar as providências de sua competência destinadas a remover dificuldades ou 
esclarecer situações, na execução deste contrato; 
k) - Disponibilizar à Contratada base de dados e elementos necessários à execução do objeto 
do presente contrato; 
l) - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência à execução do serviço; 
m) - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações do Projeto Básico; 
n)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor 
especialmente designado pela Secretaria requisitante; 
o) - Aplicar as sanções cabíveis quanto ao descumprimento do contrato; 
p) - Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 
q) - Avisar antecipadamente a contratante sobre extensão do censo previdenciário, se o fizer 
necessário, respeitando os termos deste edital; 
r) - Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços, dentro dos prazos estabelecidos no 
contrato. 
 
CLÁUSULA XI – ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
O termo de contrato, regido pela Lei nº 8.666/93 e pelas modificações introduzidas pela Lei 
nº 8.883/94 poderá ser alterada nos seguintes casos: 

a) Acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto decorrente de 
modificação operacional, desde que os acréscimos e as supressões ocorram 
até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

b) Nas hipóteses admitidas em atos legislativos, quando serão formalizadas pela 
lavratura de TERMO (S) DE ADITAMENTO (S). 

 
CLÁUSULA XII – RESCISÃO DO CONTRATO 
Por conveniência da contratante, ou do interesse público, as partes contratantes acordam que 
o presente contrato Administrativo poderá ser rescindindo: 

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) Contratualmente, sendo devido o pagamento da indenização prevista na 
cláusula VIII – item 8.2. 

c) Judicialmente nos temos da legislação processual.     
  

CLÁUSULA XIII – FORÇA MAIOR 
As obrigações mutuam ora ajustadas suspender-se-ão, quando no desenvolvimento dos 
serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, alheias ao controle e ação das partes 
contratantes, causadas por motivos de força maior conforme previsto no Código Civil 
Brasileiro e desde que sua ocorrência seja comprovada. 

 
CLÁUSULA XIV – FORO 
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Para solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes do presente, fica 
declarado competente o foro da comarca da sede da contratante, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA XV – REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
Este contrato será publicado no Portal das Licitações do TCM/PA. e o seu extrato, no Diário 
Oficial do Estado do Pará, até o 5º dia do mês subsequente a sua assinatura. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato Administrativo, na presença 
de duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 
 

Abaetetuba/PA, 15 de outubro de 2020. 
 
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA DE ABAETETUBA 

BRUNA LORENA LOBATO MACÊDO - Presidenta 
 
 
 

DVALONI CONSULTORIA LTDA 
PATRICIA GOUVÊA MENDES VALONI -Sócio - Administrador 
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PROJETO BÁSICO 
 
1 JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer as condições para a realização de 
licitação na modalidade pertinente, para contratação de empresa especializada na realização 
do Censo Previdenciário para aprimoramento de uma importante ferramenta informatizada 
de Gestão Previdenciária incluindo o tempo de vínculo previdenciário que antecedeu o 
ingresso na municipalidade, bem como a sua atualização cadastral de seus dependentes, dos 
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas para o perfeito estudo atuarial, 
em atendimento ao art. 3º, § 4º da legislação federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, Art. 
15, II da Orientação Normativa 02/2009 e obedecendo ao manual do censo proposto pelo MPS 
a fim de atender às necessidades de execução dos serviços do Instituto de Previdência do 
Município de Abaetetuba – IPMA. 
Uma base de dados atualizada e consistente é imprescindível para que a administração do 
Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba – IPMA promova uma eficaz 
Compensação Previdenciária entre os regimes, e é a garantia de melhoria na Gestão do RPPS 
com a Construção de um banco de dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais de 
Regime Próprio de Previdência Social – CNIS-RPPS e para o Sistema Previdenciário de Gestão 
de Regimes Públicos de Previdência Social – SIPREV/Gestão. 
 
2 OBJETO 
Contratação de empresa especializada para realização de Censo Previdenciário 
(cadastramento e recadastramento) com coleta de informações de documentação e de 
características dos servidores Ativos efetivos, Aposentados e Pensionistas da Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba, com análise populacional e visitas aos Órgãos Municipais, de acordo 
com orientações Secretaria de Previdência Social — SPS, para atualização da base de dados. 
 
3 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 
3.1  Os serviços especializados devem compreender serviços de Censo previdenciário 
dos Servidores Ativos efetivos, Aposentados e Pensionistas do RPPS, monitoramento das 
informações colhidas, até a implantação das informações no Sistema de pessoal do Ente, 
apresentação de relatórios estatísticos de dados. 
 
3.2 O censo será para atualização da base de dados, base cadastral e base funcional, 
obedecendo ao manual do censo proposto pela SPS e conforme o art. 3º, § 4º da Lei Federal 
nº 10.887, de 18 de junho de 2004, Art. 15, II da Orientação Normativa 02/2009, devendo ser 
realizada no mínimo a cada 05 anos. 
 
– Censo Cadastral: atualização de informação cadastral dos servidores, tais como: endereço, 
CPF, comprovante de residência, e-mail, número de telefone, estado civil, dependentes etc. 
Esta etapa necessita da participação do servidor público ativo, dos inativos e pensionistas 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950001/artigo-3-da-lei-n-10887-de-18-de-junho-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97651/lei-10887-04
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950001/artigo-3-da-lei-n-10887-de-18-de-junho-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97651/lei-10887-04
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– Censo Funcional: atualização do histórico funcional do segurado desde a sua admissão junto 
ao Ente Federativo (vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias adquiridas, 
histórico funcional, cargos e carreiras);  
 
3.3 A análise populacional dos servidores será para avaliação do tempo de serviço 
passado dos servidores vinculados ao RPPS, para ser usado pela unidade gestora no estudo 
atuarial e identificação dos critérios de elegibilidade ao benefício de aposentadoria. 
 
4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Comprovação de capacidade técnico operacional do Supervisor, dos Coordenadores e da 
Contratada para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprovem os serviços realizados pela Contratada. 
Deverão ser apresentados nos documentos de habilitação. 
 
2 (dois) atestados de Capacidade Técnica da Contratada, emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, onde comprove que a licitante tenha realizado serviço pertinente 
e em quantidade compatível com o objeto desta licitação. 

 
A Contratada deverá dispor e manter, no decorrer da execução das atividades, uma equipe 
técnica mínima composta de: 

a) 1 (um) Supervisor Geral, com funções de direção, coordenação e controle, formação 
superior, experiência comprovada em atividades de coordenação de equipes em 
Censo Previdenciário através de 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a experiência na prestação 
de serviços do objeto deste Projeto Básico; 

b) 1 (um) Coordenador Geral, com formação superior, especialização ou pós-graduação 
em Gestão de Previdência, com comprovada experiência em coordenação de 
trabalhos, através de 1 (um) Atestados de Capacidade Técnica fornecida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando a experiência na prestação de 
serviços do objeto deste Projeto Básico; 

c) 1 (um) Coordenador, com comprovada experiência em coordenação de trabalhos, 
através de 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de 
direito público ou privado comprovando a experiência na prestação de serviços do 
objeto deste Projeto Básico; 

d) 10 (dez) Recenseadores para atendimento dos servidores com o devido treinamento 
para atendimento dos servidores. 

 
OBS: A coordenação/supervisão exigida nas alíneas “a”, “b” e ”c” podem ser exercidas pelo 
mesmo profissional desde que comprovada capacitação profissional para o acumulo das 
funções. 
 



 
 
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO   
DE ABAETETUBA – IPMA 
CNPJ: 01.510.576/0001-61 

Av. Dom Pedro II, n. º 915, CEP. 68.440-000, Bairro do Centro - Abaetetuba – Pará 
Telefone: (91) 3751-2999 

Os recenseadores serão distribuídos nos postos de atendimentos, conforme as demandas. 
 

5 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 
5.1 Plano de Trabalho detalhado, compreendendo: 
 
5.1.1 Especificação dos procedimentos a serem adotados para a realização de todos os 
serviços que compõem o objeto, contemplando: instalação de materiais, equipamentos e 
infraestrutura: bem como o processo de seleção e treinamento dos profissionais necessários 
ao desenvolvimento das atividades. 
 
5.1.2 Cronograma de todas as fases e etapas necessárias ao bom andamento do trabalho: 

Início: Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

1ª Etapa: Visita ao município para apresentação do projeto do Censo Previdenciário. 
Solicitação de banco de dados em Excel ou CSV para alimentação do sistema do Censo 
Previdenciário. 

2ª Etapa: Processo de seleção dos recenseadores. 

3ª Etapa: Definição da comissão de recadastramento e definição das áreas de coletas de 
dados. 

4ª Etapa: Definição dos representantes de cada área de coleta. 

5ª Etapa: Recebimento, carga, ajustes e simulações com o banco de dados no sistema do 
Censo Previdenciário. 

6ª Etapa:  Treinamentos a todos os envolvidos na execução do serviço, devendo instruir 
quanto ao preenchimento de formulário, atendimento aos servidores, a identificação dos 
documentos a serem apresentados, o uso do sistema na hora da realização do Censo 
Previdenciário, como operar o sistema do Censo Previdenciário, além das informações, gerais 
quanto a execução do serviço. 

7ª Etapa: Mapeamento das áreas de coleta de dados e logística. 

8ª Etapa: Instalação e teste dos equipamentos nas áreas de coleta. 

9ª Etapa: Coleta de dados cadastrais. O censo previdenciário deverá se dividir em três etapas: 

- Censo Funcional: atualização do histórico funcional do servidor desde a sua admissão junto 
ao ente federativo; 
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- Censo Cadastral: atualização de informação cadastral dos servidores. Endereço, documentos 
pessoais, comprovante de residência e dos dependentes. 

- Informação Previdenciária: atualização da informação referente ao tempo de contribuição 
do servidor até a sua admissão no ente federativo, através do próprio servidor, que deverá 
solicitar essa informação diretamente nas agências do INSS; 

10ª Etapa: Revisão dos dados inconsistentes. 

11 Etapa: Processamento de informações coletadas: 

- Banco de dados com informações de histórico previdenciário individual; 

- Relatórios estatísticos de frequência da massa de servidores e demais relatórios necessários 
ao estudo da massa analisada. 

O serviço será realizado em 02 (dois) meses, considerando a carga horária de 8 (oito) horas 
diárias.  
 
5.1.3 Disponibilização de link de acesso ao Sistema para os servidores e colaboradores que 
atuarão nas etapas do Censo Previdenciário. 
 
5.1.4. Os servidores Ativos efetivos, Aposentados e Pensionistas que não comparecerem e 
atenderem aos critérios previamente definidos serão comunicados conforme critérios a serem 
definidos pelo IPMA e a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, havendo reincidência do não 
comparecimento e atendimento aos critérios previamente definidos, ficarão sujeitos às 
providências definidas pelo IPMA. 
 
5.1.5. Ao término da fase de coleta de dados, caso aja necessidade, os postos de atendimentos 
permanecerão nos locais indicados pelo IPMA, pelo período a ser definido pelo mesmo, como 
prorrogação da fase de coleta do censo previdenciário. 
 
5.1.6 A fase de coleta de informações será para apresentação de documentos e implantação 
das informações no sistema, e validação da documentação. 
 
6 RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO CENSO 
 
6.1 A contratada deverá disponibilizar no mínimo 10 (dez) recenseadores fixos 
devidamente treinados para execução do censo. 
 
6.2 Deverão ser disponibilizados pela contratada os recursos necessários: 
Computadores e estabilizadores de voltagem, bem como todos os materiais de consumo, para 
o bom andamento dos trabalhos: caixa de sulfites, grampeadores, cola, clips e canetas 
esferográficas. 
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6.3 Deverão ser disponibilizados pela contratada links de acesso ao sistema para 
trabalhos relacionados à conferência de documentos, para a contratante acompanhar todo o 
trabalho executado, durante o censo, bem como a manipulação dos dados. 
 
 
7 RECADASTRAMENTO COM ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA E SUA CERTIFICAÇÃO 
 
7.1 Para realização do censo previdenciário, a contratada deverá contar com 
ferramenta tecnológica (software), contemplando as seguintes atividades: 
 
7.1.1 Atualizar no Sistema, dados cadastrais como endereços, telefones de contatos, números 
de documentos, registro de tempo de serviço passado e outros dados relevantes 
apresentados pelos servidores no momento do cadastramento/recadastramento. 

7.1.2 A CONTRATADA deverá utilizar seu próprio sistema do Censo Previdenciário.  

7.1.3 Os custos decorrentes do desenvolvimento do sistema do Censo Previdenciário serão 
absorvidos pela CONTRATADA, sem ônus para o Instituto de Previdência do Município de 
Abaetetuba – IPMA. 

7.1.4 Para a concretização do Censo Previdenciário, a CONTRATADA deverá: 

a) Assumir os custos inerentes e indispensáveis à realização do Censo Previdenciário 
(recadastramento), tais como: microcomputadores; impressoras; mouses, modem, material 
de escritório; pessoal (inclusive encargos trabalhistas); alimentação e transporte do pessoal 
disponibilizados pela contratada para a execução do serviço; despesas relacionadas à 
capacitação dos técnicos que atuarão no Censo Previdenciário; equipamentos e despesas 
relacionadas à montagem de laboratório para a realização de treinamentos que exigirem 
utilização de sistemas informatizados; 

b) Proporcionar treinamento para os coordenadores e técnicos responsáveis pela execução 
do Censo Previdenciário, disponibilizados pela CONTRATADA, devendo, no treinamento, 
abordar: instruir quanto ao preenchimento de formulários, à identificação dos documentos a 
serem apresentados e ao uso do sistema utilizado na realização do Censo Previdenciário; 
repassar noções de atendimento ao público, de operacionalização do sistema, além de 
informações gerais quanto ao objetivo do trabalho como um todo. O treinamento deverá ser 
presencial; 

c) Disponibilizar o sistema desenvolvido para promover o Censo Previdenciário devendo o 
sistema estar alimentado, previamente, com os dados dos servidores constantes na base 
fornecida pelo IPMA. As bases de dados deverão ser fornecidas até a 5ª etapa do item 5.1.2; 

d) Proporcionar que o preenchimento seja feito nos postos de atendimento mediante a 
apresentação dos documentos pessoais originais definidos pelo IPMA, bem como 
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apresentação do Termo de Interdição/Curatela quando for o caso ou procuração pública com 
poderes específicos para o ato, com validade de até 1 (um) ano, no caso de o cadastro ser 
realizado por terceiro autorizado;  

e) Receber os dados cadastrais dos servidores nas estruturas de atendimento ao público, 
denominadas POSTOS DE ATENDIMENTO; 

f) Disponibilizar 10 (dez) recenseadores para a execução do Censo Previdenciário. Os 
recenseadores deverão ter vínculo trabalhista com a contratada e serem moradores do 
Abaetetuba/PA; 

g) Disponibilizar roteadores e modem para questões emergenciais aos postos de atendimento. 
O acesso à internet (a cabo ou sem fio) ficará a cargo do Contratante; 

h) Disponibilizar 1(um) Coordenador Geral, 1 (um) Supervisor Geral que deverão ter contrato 
ou vínculo empregatício com a Contratada e terem experiência comprovada através de 
Atestado de Capacidade Técnica em 2 (dois) Recadastramentos/Censo Previdenciário e 1(um) 
Coordenador que deverá ter contrato ou vínculo empregatício com a Contratada e terem 
experiência comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica em 1 (um) 
Recadastramentos/Censo Previdenciário. 

8 RESULTADOS 
 
8.1 Como resultado após as análises realizadas, a contratada deverá enviar em mídia 
de gravação (CD) as seguintes informações: 
 
8.1.1 Banco de Dados com informações de histórico previdenciário individual. 
 
8.1.2 Relatórios estatísticos de frequência da massa de servidores e demais relatórios ao 
estudo da massa analisada. 
 
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 A contratada se compromete a manter, durante toda a execução do trabalho, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste 
termo. 
 
9.2 Os integrantes da equipe técnica que desenvolverão os trabalhos no local 
disponibilizado pela Contratante. 
 
9.3 Conduzir os trabalhos de acordo com o Projeto Básico, bem como proposta e de 
conformidade com as normas técnicas aplicáveis, na estrita observância da legislação 
pertinente em vigor. 
 
9.4 Fornecer, sob sua exclusiva responsabilidade e sem qualquer vínculo empregatício 



 
 
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO   
DE ABAETETUBA – IPMA 
CNPJ: 01.510.576/0001-61 

Av. Dom Pedro II, n. º 915, CEP. 68.440-000, Bairro do Centro - Abaetetuba – Pará 
Telefone: (91) 3751-2999 

com o Contratante, todo pessoal necessário à prestação dos serviços, bem como os materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto contratual. 
 
9.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante e  
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos Serviços. 
 
9.6 Manter pessoal uniformizado, identificado por meio de crachás, com fotografia 
recente. 
 
9.7 Manter o Contratante informado sobre o andamento dos serviços, indicando o 
progresso desses serviços, bem como eventuais irregularidades que possam prejudicar sua 
execução. 
 
9.8 Acatar as determinações do Contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de 
imediato, os serviços executados com vícios, defeitos ou incorreções. 
 
9.9 Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante sobre qualquer anormalidade 
constatada durante a execução dos serviços, ou inconsistências das informações prestadas ao 
Contratante por qualquer meio de comunicação. 
 
9.10 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as 
solicitações do Contratante relacionadas com a execução do Contrato. 
 
9.11 Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante. 
 
9.12 Atuar em todas as fases da execução da prestação dos serviços, avaliando o seu 
desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados. 
 
9.13 Prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe técnica. 
 
9.14 Não divulgar, nem utilizar, em benefício próprio, quaisquer dados, informações, 
conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste Contrato, mantendo-
se sigilo sobre os dados e informações adquiridas na execução dos serviços, sendo 
expressamente vedado o fornecimento de cópias de relatórios, informações e documentos a 
terceiros sem prévia autorização do Contratante. 
 
9.15 Não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude desta 
contratação, em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem as divulgar 
sem autorização por escrito do Contratante. 
 
9. 16  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o projeto básico. 
 
9.17  Assumir inteira responsabilidade pelos serviços, correndo por sua conta, a 
substituição ou reposição dos materiais e de pessoal que apresentem incompatibilidades, ou 
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estiverem desviando componentes do objeto contratado, considerados inadequados, após 
notificação da secretaria requisitante, no prazo imediato estipulado pela mesma conforme 
Edital. 
 
10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10.1 Indicar formalmente fiscais para o acompanhamento da execução do Contrato. 
 
10.2 Adotar as providências de sua competência destinadas a remover dificuldades ou 
esclarecer situações, na execução deste contrato. 
 
10.3  Disponibilizar à Contratada base de dados e elementos necessários à execução do 
objeto desde Projeto Básico, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias que antecedam o 
início da 9ª etapa conforme item 5.1.2 deste Edital. 
 
10.4 Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a 
ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 
 
10.5 Avisar antecipadamente a contratante sobre extensão do censo previdenciário, se 
o fizer necessário, respeitando os termos deste edital. 
 
10.6 Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços, dentro dos prazos estabelecidos no 
contrato. 
10.7 Instalar no mínimo de 03 (três) postos de atendimento, durante a execução do 
recadastramento, cujos locais serão disponibilizados pelo IPMA. 
 
10.8 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar a prestação 
do serviço dentro do estabelecido neste Projeto Básico e no Contrato. 
 

10.9 Providenciar para que todos os servidores tomem conhecimento do Censo 
Previdenciário, informando quais documentos deverão apresentar no ato do seu 
recadastramento e os Postos de Atendimento. 
 
10.10 Fornecer à Contratada, seu Supervisor e seus Coordenadores comprovante de 
capacidade técnica relativos aos serviços prestados. 
 
10.11 Atender os portadores de necessidades especiais, na forma da lei, de forma 
diferenciada, em domicílio, pelo IPMA e com auxílio da contratada. 
 
10.12 O acesso à internet (a cabo ou sem fio) nos postos de atendimento. 
 
10.13 Responsabilizar pelo transporte dos integrantes da equipe técnica aos postos de 
atendimento, bem como dos deslocamentos até as ilhas do município que possuem servidores 
a serem recadastrado. 
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11 FISCALIZAÇÃO/CONTROLE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1 O responsável pela fiscalização dos serviços deverá acompanhar e fiscalizar, 
apontando as ocorrências, em como, atestar a execução a contento para fins de liquidação, 
conforme disposto no art. 67 da Lei 8.666/93 e artigos 50 e 51 do Decreto n° 44.279/2003. 
 
11.2 Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. 
 
11.3 A fiscalização do contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço. 
 
11.4 O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a 
assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 
 
11.5 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários 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. 
 
12 DAS EXIGÊNCIAS PARA HABITAÇÃO 
 
12.1 Para comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação 
Econômico-Financeira, serão exigidas das licitantes a apresentação do rol de documentos 
constantes nos artigos 28, 29 e 31 da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
12.2 Para qualificação técnica, prevista no artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, será 
exigida a apresentação dos seguintes documentos: 
 
12.2.1 Indicação do Responsável Técnico — RT que será o responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços, objeto deste Projeto Básico; 
 
12.2.2  2(dois) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando ter executado o mesmo tipo de serviço. 
 
13 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
13.1 Uma vez homologado o torneio, o LICITANTE VENCEDOR terá 05 (cinco) dias úteis, 
após a convocação, para assinar o instrumento contratual. 
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13.2 Nos termos do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, o prazo de 
vigência do contrato será de 02 (dois) meses, podendo ser prorrogado de comum acordo entre 
as partes e nos prazos permitidos pela legislação em vigor. 
 
14 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
14.1 Os serviços serão desenvolvidos em conformidade com o descrito no presente 
Projeto Básico com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética. 
 
15 VALOR TOTAL ESTIMADO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
15.1 Estima-se o valor deste Edital em R$ 289.440,00 (duzentos e oitenta e nove mil, 

quatrocentos e quarenta reais); 
 
15.2 As despesas decorrentes da presente solicitação serão custeadas com recursos 
próprios do IPMA e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Exercício 2020 
09 272 0001 2.268 - Manutenção da Administração do IPMA. 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Ter. Pessoa Jurídica 

 
15.3 O pagamento será realizado em 04 (quatro) parcelas quinzenais iguais. A primeira, 
em até 5(cinco) dias da assinatura do contrato e a segunda, após a conclusão dos serviços.  
 
15.4 O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do LICITANTE 
VENCEDOR que deverá informar os dados bancários para tal. 
 

15.5 O não pagamento de uma das parcelas acarretará na suspensão das atividades.   
 
16 DAS SANÇÕES 
 
O desatamento para assinatura do instrumento contratual e/ou execução do seu objeto 
caracterizará o descumprimento total da obrigação, resultando em penalização do licitante, 
na forma prevista na Lei n° 8.666/93, salvo disposições em contrário. 

Abaetetuba/PA, 15 de outubro de 2020. 
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA DE ABAETETUBA 

BRUNA LORENA LOBATO MACÊDO - Presidenta 
 
 
 

DVALONI CONSULTORIA LTDA 
PATRICIA GOUVÊA MENDES VALONI -Sócio - Administrador 
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	b) 1 (um) Coordenador Geral, com formação superior, especialização ou pós-graduação em Gestão de Previdência, com comprovada experiência em coordenação de trabalhos, através de 1 (um) Atestados de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de di...
	c) 1 (um) Coordenador, com comprovada experiência em coordenação de trabalhos, através de 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a experiência na prestação de serviços do objeto de...
	d) 10 (dez) Recenseadores para atendimento dos servidores com o devido treinamento para atendimento dos servidores.
	OBS: A coordenação/supervisão exigida nas alíneas “a”, “b” e ”c” podem ser exercidas pelo mesmo profissional desde que comprovada capacitação profissional para o acumulo das funções.
	Os recenseadores serão distribuídos nos postos de atendimentos, conforme as demandas.
	5 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS
	5.1 Plano de Trabalho detalhado, compreendendo:
	5.2
	5.3
	5.4
	5.1.1 Especificação dos procedimentos a serem adotados para a realização de todos os serviços que compõem o objeto, contemplando: instalação de materiais, equipamentos e infraestrutura: bem como o processo de seleção e treinamento dos profissionais ne...
	5.1.2 Cronograma de todas as fases e etapas necessárias ao bom andamento do trabalho:
	Início: Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato.
	9ª Etapa: Coleta de dados cadastrais. O censo previdenciário deverá se dividir em três etapas:
	5.1.3 Disponibilização de link de acesso ao Sistema para os servidores e colaboradores que atuarão nas etapas do Censo Previdenciário.
	5.1.4. Os servidores Ativos efetivos, Aposentados e Pensionistas que não comparecerem e atenderem aos critérios previamente definidos serão comunicados conforme critérios a serem definidos pelo IPMA e a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, havendo rein...
	5.1.5. Ao término da fase de coleta de dados, caso aja necessidade, os postos de atendimentos permanecerão nos locais indicados pelo IPMA, pelo período a ser definido pelo mesmo, como prorrogação da fase de coleta do censo previdenciário.
	5.1.6 A fase de coleta de informações será para apresentação de documentos e implantação das informações no sistema, e validação da documentação.
	6 RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO CENSO
	6.1 A contratada deverá disponibilizar no mínimo 10 (dez) recenseadores fixos devidamente treinados para execução do censo.
	6.2 Deverão ser disponibilizados pela contratada os recursos necessários: Computadores e estabilizadores de voltagem, bem como todos os materiais de consumo, para o bom andamento dos trabalhos: caixa de sulfites, grampeadores, cola, clips e canetas es...
	6.3 Deverão ser disponibilizados pela contratada links de acesso ao sistema para trabalhos relacionados à conferência de documentos, para a contratante acompanhar todo o trabalho executado, durante o censo, bem como a manipulação dos dados.
	7 RECADASTRAMENTO COM ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA E SUA CERTIFICAÇÃO
	7.1 Para realização do censo previdenciário, a contratada deverá contar com ferramenta tecnológica (software), contemplando as seguintes atividades:
	7.1.1 Atualizar no Sistema, dados cadastrais como endereços, telefones de contatos, números de documentos, registro de tempo de serviço passado e outros dados relevantes apresentados pelos servidores no momento do cadastramento/recadastramento.
	8 RESULTADOS
	8.1 Como resultado após as análises realizadas, a contratada deverá enviar em mídia de gravação (CD) as seguintes informações:
	8.1.1 Banco de Dados com informações de histórico previdenciário individual.
	8.1.2 Relatórios estatísticos de frequência da massa de servidores e demais relatórios ao estudo da massa analisada.
	9.1 A contratada se compromete a manter, durante toda a execução do trabalho, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo.
	9.2 Os integrantes da equipe técnica que desenvolverão os trabalhos no local disponibilizado pela Contratante.
	9.3 Conduzir os trabalhos de acordo com o Projeto Básico, bem como proposta e de conformidade com as normas técnicas aplicáveis, na estrita observância da legislação pertinente em vigor.
	9.4 Fornecer, sob sua exclusiva responsabilidade e sem qualquer vínculo empregatício com o Contratante, todo pessoal necessário à prestação dos serviços, bem como os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto contratual.
	9.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante e  a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos Serviços.
	9.6 Manter pessoal uniformizado, identificado por meio de crachás, com fotografia recente.
	9.7 Manter o Contratante informado sobre o andamento dos serviços, indicando o progresso desses serviços, bem como eventuais irregularidades que possam prejudicar sua execução.
	9.8 Acatar as determinações do Contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os serviços executados com vícios, defeitos ou incorreções.
	9.9 Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante sobre qualquer anormalidade constatada durante a execução dos serviços, ou inconsistências das informações prestadas ao Contratante por qualquer meio de comunicação.
	9.10 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as solicitações do Contratante relacionadas com a execução do Contrato.
	9.11 Comparecer às reuniões convocadas pelo Contratante.
	9.12 Atuar em todas as fases da execução da prestação dos serviços, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados.
	9.13 Prestar apoio técnico aos componentes de sua equipe técnica.
	9.14 Não divulgar, nem utilizar, em benefício próprio, quaisquer dados, informações, conhecimentos e resultados decorrentes da execução do objeto deste Contrato, mantendo-se sigilo sobre os dados e informações adquiridas na execução dos serviços, send...
	9.15 Não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude desta contratação, em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem as divulgar sem autorização por escrito do Contratante.
	9. 16  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o projeto básico.
	9.17  Assumir inteira responsabilidade pelos serviços, correndo por sua conta, a substituição ou reposição dos materiais e de pessoal que apresentem incompatibilidades, ou estiverem desviando componentes do objeto contratado, considerados inadequados,...
	10.1 Indicar formalmente fiscais para o acompanhamento da execução do Contrato.
	10.2 Adotar as providências de sua competência destinadas a remover dificuldades ou esclarecer situações, na execução deste contrato.
	10.3  Disponibilizar à Contratada base de dados e elementos necessários à execução do objeto desde Projeto Básico, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias que antecedam o início da 9ª etapa conforme item 5.1.2 deste Edital.
	10.4 Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
	10.5 Avisar antecipadamente a contratante sobre extensão do censo previdenciário, se o fizer necessário, respeitando os termos deste edital.
	10.6 Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços, dentro dos prazos estabelecidos no contrato.
	10.7 Instalar no mínimo de 03 (três) postos de atendimento, durante a execução do recadastramento, cujos locais serão disponibilizados pelo IPMA.
	10.8 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar a prestação do serviço dentro do estabelecido neste Projeto Básico e no Contrato.
	10.9 Providenciar para que todos os servidores tomem conhecimento do Censo Previdenciário, informando quais documentos deverão apresentar no ato do seu recadastramento e os Postos de Atendimento.
	10.10 Fornecer à Contratada, seu Supervisor e seus Coordenadores comprovante de capacidade técnica relativos aos serviços prestados.
	10.11 Atender os portadores de necessidades especiais, na forma da lei, de forma diferenciada, em domicílio, pelo IPMA e com auxílio da contratada.
	10.12 O acesso à internet (a cabo ou sem fio) nos postos de atendimento.
	10.13 Responsabilizar pelo transporte dos integrantes da equipe técnica aos postos de atendimento, bem como dos deslocamentos até as ilhas do município que possuem servidores a serem recadastrado.
	11.1 O responsável pela fiscalização dos serviços deverá acompanhar e fiscalizar, apontando as ocorrências, em como, atestar a execução a contento para fins de liquidação, conforme disposto no art. 67 da Lei 8.666/93 e artigos 50 e 51 do Decreto n  44...
	11.2 Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fi...
	11.3 A fiscalização do contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço.
	11.4 O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado.
	11.5 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários 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 inconveni...
	13.1 Uma vez homologado o torneio, o LICITANTE VENCEDOR terá 05 (cinco) dias úteis, após a convocação, para assinar o instrumento contratual.
	13.2 Nos termos do art. 57 da Lei n  8.666/93 e alterações posteriores, o prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes e nos prazos permitidos pela legislação em vigor.
	15.1 Estima-se o valor deste Edital em R$ 289.440,00 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais);
	15.2 As despesas decorrentes da presente solicitação serão custeadas com recursos próprios do IPMA e correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
	Exercício 2020
	09 272 0001 2.268 - Manutenção da Administração do IPMA.
	3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Ter. Pessoa Jurídica
	15.3 O pagamento será realizado em 04 (quatro) parcelas quinzenais iguais. A primeira, em até 5(cinco) dias da assinatura do contrato e a segunda, após a conclusão dos serviços.
	15.4 O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do LICITANTE VENCEDOR que deverá informar os dados bancários para tal.
	15.5 O não pagamento de uma das parcelas acarretará na suspensão das atividades.
	16 DAS SANÇÕES
	O desatamento para assinatura do instrumento contratual e/ou execução do seu objeto caracterizará o descumprimento total da obrigação, resultando em penalização do licitante, na forma prevista na Lei n  8.666/93, salvo disposições em contrário.
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