
1

rffimmffi PA
H'M'S ":i,,,j';l;i::j;"i'-"''''

{ÔVENNO DÕ

^ffilïJïi&i: 
htïPAHfi

CONTRATO N". 002/2019
PROCESSO: 2019/88000- EGPA
MODALTDADE: COrnÇÃO nr,nrRÔNICA N" 00112019- EGPA

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE
EXTINTORES, QUE ENTRE SI CBLEBRAM,
DE UM LADO, ESCOLA DE GOVERNO DO
ESTADO no p.q.RÁ - EGPA f,, DE ourRo, A
EMpRESA MArs cÁs rNnusrRrA DE GASES
LTDA.

pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANça, fÚnf-ICA DO ESTADO nO p.l'nÁ

- EGPA, com sede nesta cidade, sito à Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ sob

o n". 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 carteira de identidade no.

1477744 SSP/PA doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MAIS GÁS INDUSTRIA
DE GASES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, sito à Rodovia do

Tapaná,No 81C, Travèssa Haroldo Veloso, Alameda República Argentina TAPANÃ, Belém-Pa CEP:

66825030, inscrita sob o CNPJ n". 25.089.951/0001-00, neste ato representado por SARAH
RAQUEL SOARES SILVA, portadora da Cédula de Identidade no 7743500 e do CPF no

032.462.682-74, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de

prestação de serviços, decorrente de procedimento de Dispensa de Licitação promovido na modalidade

Cotação Eletrônica n". 001/2019, com âmparo na Lei n".8.666193 e alterações posteriores e Decreto

n".2.16812010, e em conformidade com a autorização contida no Processo No 8800012019,

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

regerâ mediante as cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMBIRA - Do objeto

1.1. constitui o objeto do contrato a GONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS

SERVIÇOS DE RECARGA DE BXTINTORES para atender as necessidades desta autarquia,

conforme especificações contidas no Anexo I, que constitui parte integrante e indissolúvel do presente

Contrato.

cLÁUsuLA SEGUNDA - Do Preço

Z.l. A CONTRATANTE pagarir a CONTRATADA o valor global do presente contrato de até R$

1.050,40 (mil e cinquenta reais e quarenta centavos);

2.1.1. Jâ estão incluídos no preço total todos os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

EGPA.CPLICONTR-{TOS
Âv. Josó lvtalchcr 900, Bairro: Nazaró, llelém/l)A, CIIP - 66 035-i20

Iionc/lìax: 3214-6822
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ITEM QTDr UND DESCTUÇÃO VALOR UNIT TOTAI,

I 04 UND Recarga de Extintor AP l0 LTS R$ 3 1,60 R$ 126,40

2 ll UND Recarga de Extintor CO2 6 kg R$ 60,00 R$ 660,00

3 04 UND Recarga de Extintor PQS 6 KG R$ 66,00
R$ 264,00

VALOR TOTAL

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento

3.1. O pagamento será efetuado em parcela úrnica de R$ 1.050,40 (mil e cinquenta reais e quarenta

centavos) no mês subsequente ao da execução dos serviços rnediante protocolização da Nota Fiscal/

Recibo, devidamente atestados pelo responsável designado pela CONTRATANTE;
3.1.1. A fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

a) Contra recibo de quitação e respectiva nota fiscal de venda (com data vigente);

b) Declaração de optante do Simples (caso o mesmo se enquadle nesta categoria);

c) Declaração de optante do ICMS;
3.2. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado no

subitern 3. l. deste instrumento, passará a ser contado a parlir da data de reapresentação dos referidos

documentos;
3.2.1. A devolução da fatura não aprovada, em hipótese algulna, servirá de pretexto para que a

CONTRATADA suspen da a realização dos serviços a CONTRATANTE;
3.3. A CONTRATANTE poderá sustal' o pagamento de qualquel fatura, no todo ou em parte, nos

seguintes casos:

a) Execução defeituosa na prestação de serviços;

b) Existência de débitos para com terceiros, relacionados com os serviços contratados e que possam

por em risco o seu bom andamento oll causar prejuízos a CONTRATANTE;
c) Descumprimento de qualquer obrigação legal.

3.4. A CONTRATANTE farâ o pagamento referido nos itens anteriores desta cláusula através de

depósito em norrìe da CONTRATADA, na conta corrente n". 496259-1, da Agência 53 do Banco do

Estado do Pará, Conforme art. I 
o do Decreto n", 877, de 3l de março de 2008;

CLÁSUSULA QUARTA - Do reajustamento e repactuação dos preços

4.1. Pela natureza do serviço contratado, não haverá reajustes, repactuação ou quaisquer outros

acréscimos que fol pleiteado pela CONTRATADA.

cLÁusuLA QUINTA - Da vigência:

5.1 A vigência do presente ajuste será de 0l (urn) ano, contados a parlir de sua assinatura, em

obediência ao disposto no art. 57 daLei 8.666193.

Ì;l(ì1 
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CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações da CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1. Não transferir a outrem, a qualquer título, no todo ou em parte, os objeto da presente Contrato;
6.1.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela EGPA e atender prontamente as

reclamações;
6.1.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços, objeto desta cotação, rigorosamente após a

emissão da Nota de Empenho, apresentada formalmente pela CONTRATADA;
6.1.4. O valor correspondente aos danos ou prejuízos será descontado diretamente da fatura pertinente

ao pagamento que lhe for devido, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial;
6.1.5. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações
não autorizadas pela EGPA;
6.1.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da EGPA, quando

for o caso;
6.1.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus

empregados, quando relacionados a entrega dos produtos;

6.1.8. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vitimas seus empregados

ou prepostos no desempeúo dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente

em dependências da CONTRATANTE;
6.1.9. Executar os serviços de recarga do extintores, observando rigorosamente o estabelecido nas

normas técnicas ou recomendações do fabricante dos equipamentos e da ABNT, atentando a todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
6.1.10. Designar para a execução dos serviços somente profissionais habilitados;
6.1.11. Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachâ de identificação (que deverá

possuir nome ou logotipo da empresa) ern horários ou locais estranhos àqueles definidos pela

CONTRATANTE;
6.1.12, Realizar a prestação do serviço sem prejuízo das atividades normais da EGPA.

6.1.13. A CONTRATADA obriga-se a garantir, pelo prazo de 0l (um) ano, os serviços prestados,

comprometendo-se a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da

notificação feita pelo CONTRATANTE, sob pena das sanções previstas em lei e/ou no contrato.

6.1,14. Manter durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as

condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo;

6.1.15. Seguir o estabelecido no Termo de Referencia, parte integrante e indissolúvel deste contrato;
pAruíGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais

ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, ao

CONTRATANTE ou a terceiros, isentando o EGPA de quaisquer responsabilidades solidária ou

subsidiária;
pAR,{GRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade

acerca do serviço a que se refere o presente contrato;
?AR,íGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA sujeita-se às disposições do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n' 8.078, de I I de setembro de 1990.

CLÁUSULA SETIMA - Das Obrigações da CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

ÌlG.P,\ -CPLl CON'I'R.\' ì'OS
Ar'. .f osó Malcher 900, Bairro: Nazaré, Iìclérn/PA, (lEP - (rír.035-120

I'ìrnc /l"ar : 321 4 - 6822.
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7.1.1. Efetuar o pagamento no prazo e condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste instrumento;

7.1.2, Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências da EGPA, paía a
realização dos serviços ;

7.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da

CONTRATADA;
7.1.4. Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades ocorridas, consideradas de natureza

grave;
7.1.5. Designar formalmente servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução

contratual;
7.1.7. Atestar as faturas correspondentes, pelo fiscal do contrato;
7.1.8. Efetuar o pagamento no prazo e condição estabelecidos este contrato;
7.1.9. Exercer, nos termos da prerrogativa prevista no art. 58, III, combinado com o art.67 e $$ da Lei

8666193, o acompanhamento e fiscallzação da execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - Do Crédito pelo qual correrá a despesa

8.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte

Classificação Funcional Programática:

Funcional Programática - 04.122.1297 -8338

Fonte-0101000000

Natureza da Despesa - 3390301339039

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.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade Trabalhista

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

como única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos

profissionais utilizados na execução dos serviços objeto do presente Contrato, permanecendo a

CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade'

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Responsabitidade Contratual

11.1. Fica estabelecido que a responsabilidade imediata pela direção e coordenação dos trabalhos será

exercida por meio de empregados do quadro permanente da GONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da RescisãO

E GPi\-CPl./CONTRi\'Ì'OS
Av. José Malchcr 900, Ilaitro: Nazaré, Be lérn/PA, CìlP - 66 035'120

Fonc/lìar: 321+6822.
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12.1. Este Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de qualquer uma
das hipóteses previstas nos artigos 77 e78 da Lei Federal n'.8.666193, ou por ato unilateral e escrito
da Administração nos incisos I a XII e XVII do aft. 78 da Lei Federal 8.666193.
12,2, A rescisão contratual que trata o inciso ì do art. 78 açarretaas consequências previstas no art. 80,

incisos I a IV, ambos da Lei federal n" 8.666193.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa, conforme previsto no art. 11 daLein'.8.666193.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Penalidades Cabíveis

13.1 A CONTRATADA, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações objeto deste

instrumento, Íìca sujeita às disposições do art, 86 e 87 da Lei n'.8.666193, podendo ser-lhe aplicada
uma ou mais das seguintes penalidades:
a) Adverlência;
a.1) Em caso de haver 03 (três) reincidências de advertência, será aplicada multa de 100Á (dez por
cento) sob o valor total do contrato;
b) Multa de l%o (um por cento) ao dia e/ou de 150Á (quinze por cento) do valor global do contrato,
pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto contratado, recolhido no prazo de I 5 (quinze) dias

corridos, contados da comunicação oficial.
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a EGPA, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Pará e, consequentemente, o

cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na imprensa Ofìcial, após ciência ao interessado;

13.2 Não serão aplicadas multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, desde que sejam

devidamente comprovados;
13.3 A critério da Administração da Escola de Governo do Estado do Pará o valor da(s) multa(s)
poderá ser descontado dos valores a serem pagos à Contratada;
f3.4 A aplicação das multas deverá concretizar-se após comunicação por escrito, dirigida à

CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias, a contar

do recebimento da notificação;
13.5. A rescisão injustificada do contrato, provocada pela contratada implicará, de pleno direito, a

cobrança pela contratante de multa equivalente a l}Yo do valor global do contrato;

13.6. Além das penalidades citadas, o licitante infrator ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua

inscrição no SICAF;
13.7. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de

impedimento de licitar e contratar com a Administração, o licitante deverá ser descredenciado por

igual período sem prejuízo das multas previstas no edital e no Contrato e das demais cominações

legais, sem prejuízo das multas previstas no edital e seus anexos e das demais cominações legais;

13.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Da Publicação

14.1. O presente Contrato será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial, em conformidade com

o disposto no Parágrafo Unico do artigo 6l da Lei no, 8.666193, a expensas da CONTRATANTE'

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Do Término das Obrigações

ìlG l:Ì\ -c])L/ CON',IlÌÂ',1'OS
Av. Josó Malchcr 900, Ilarrro: Nazaró, Belérn/PA, CÌiP - 66 035-1 20

Ironc/Far: 321+6822.
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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 DECIMA SEXTA- Do FoTo

16.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questões jurídicas
porventura suscitadas em decorrência deste instrumento que não puderem ser solucionadas por

consenso.
E, por estarem de acordo, as parles firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Belém, JÁa. {r.tt\ìO de 2019

MACIEL

SILVA:03246268274

- EGPA

SILVA:03246268274
Dados: 20 1 9.06 .26 1 6:34:44 -03' 00'

Di

Assinado de forma digital por
SARAH RAQUEL SOARES SARAH RAQUELSOARES

I

.,

SARAH RAQUEL SOARES SILVA
Representante legal

Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF

D(ìP'\ -Cl ì../ CONIl{rVI ()S

r\v. Josó Malchcr 9(X), IJairro: Nazaré, Bclón/PA, CLìP - 66 035-120.

I'-onc/l'-ax: 321 4- 6Í122
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcr,q,

Processo n'. 88000/2019 - EGPA.
Modalidade: Cotação eletrônica n" 001/2019 - EGPA

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir as especificações do objeto e a

forma como o serviço deverá ser prestado.

1 _ DO OBJETO
1.1.O presente Termo de Referencia tem por objeto a CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, dCStA EGPA.

2 _DA JUSTIFICATIVA
2.1 . O serviço em questão surge da necessidade de recarga dos extintores de combate a incêndio, haja

visto que o prazo de validade dos mesmos encontra-se vencidos, comprometendo as ações de

prevenção contra incêndio desta EGPA.

3 -DESCRTÇÃO DO OBJETO E DOS SERVIÇOS:
3.1. Do objeto:

Item Descrição Qnt.

01
Extintor com Agua Pressurizada 10L - utilizados no

combate a incêndios do tipo A (papel e madeira).
04

02

Extintor
incêndios
revisão.

com CO' 6Kg - utilizados no combate de

tipo classe B (materiais inflamáveis). Com t1

03
Extintor de pó químico 6Kg - utilizados no combate de

incêndios tipo classe C (materiais elétrica).
04

3.2. Do serviço:
. Colocação de etiqueta com todas as informações necessárias, como data de validade, tipo de

extintor (tipo de componente do material), quantidade de carga, prazo de gatanlia, etc., segundo

normas existentes;
. Colocação do lacre, identificando o executor;
. Limpeza de todos os componentes dos extintores;
o Verificação das pades intemas e externas, quanto à existência de danos ou corosão;
o Controle de roscas;
o Teste hidrostático: a CONTRATADA deverá realìzar testes hidrostáticos nos extintores que assim

necessitarem, devendo discrimináJos no relatório dos serviços realizados;

. Todos deverão apresentar selo do ÍNMETRO'

4 _DO LOCAL DA RETIRADA E ENTREGA.

EGPA-CPL/CONTRATOS
r\v. Josó Ntalchcr 9{)0, Bairro; Nazaró, Iìelórr/PA, CEP - 66 035-120.

Iìonc/lrax: 321 4-6t122
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4.1. A CONTRATADA deverá retirar e entïegar os extintores recanegados na Escola de Govemo do

Estado do Pará, sito a Av. José Malcher n. 900. Bairro Nazaré - Belém/PA, CEP - 66.035-120.
4.2. A retirada e a entrega dos extintores deverão ocorrer com a presença do Fiscal do Contrato, que

acompanhara o representante da CONTRATADA durante a execução dos serviços. Devendo a

CONTRATADA agendar previamente junto a Coordenação de Suporte Operacional - CSOP, no
horário 08h às l2h e de 13h às 17h, de segunda a ssxta.

5 _DO PRAZO DE ENTREGA :

5.1. A CONTRATADA deverá entregar os extintores recarregados nos seguintes prazos:

- 02 (dois) dias uteis, a contar do recebimento Nota de Empenho, para recolher os extintores;
- 10 (dez) dias úteis, a contar do recolhimento dos extintores, para proceder as recargas e providenciar
a imediata devolução a esta EGPA.
5.2. Não será admitido o parcelamento de entrega dos extintores, sob pena das sanções legais cabiveis;

5.2.1. Os mesmo deverão ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries,

do manuseio e acomodações durante o transpofte;
5.3. No ato da entrega extintores recarregados será feita uma análise pelo Fiscal do Contrato em sua

totalidade, sendo que, aquele(s) que não satisfizer(em) à especificação exigida sera(ão) devolvido(s),
devendo ser substituído(s) no prazo mâximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da analise realizada.

6 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS:
6.1. A CONTRATADA deverá prestar garuntia dos seliços executados por 01 (um) ano;

6.2. Todos os seruiços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o

estabelecido nas normas técnicas da ABNT (NBR 15808 :2017 -Exhintor de Incêndio Portátil).

7 - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
7.1. Executar os serviços de recarga dos extintores, observando rigorosamente o estabelecido nas

normas técnicas ou recomendações do fabricante dos equipamentos e da ABNT, atentando a todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.1.1. Fornecer todas as peças e materiais necessários paÍa a execução dos seruiços, pelo preço fixo

estabelecido na cotação;
7.1.2. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas no todo ou emparte, as peças

r1npr"gudur nos equipamentos, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções

t.rultutrt"r da execução dos serviços ou de materiais empregados, podendo a EGPA estabelecer prazo

para a solução dos reparo s a realizar .

8 - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
8. I . Exercer a fiscalização dos serviços por seruidores especialmente designados;

8.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom funcionamento dos

equipamentos desta contratação;
8.-3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à

continuidade da prestação dos serviços, que ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos

pela CONTRATANTE, não devem ser intemompidos;
-g.+. p-itir Ordem de Execução dos Serviços, contados a partir do envio da Nota de Empeúo.

9 - DA VISTORIA TECNICA
g.l. A empresa interessada em participar Desta Cotação deverá realizar a uma vistoria técnica nos

extintores instalados esta EGPA, examinando-os em sua totalidade, tomando ciência de suas

características, material utilizado, estado de conseruação e eventuais necessidades de substituição de

peças para a perfeita execução dos serviços.
EGPA-CPL/CONTRÂTOS

r\v. José ÌVfalchcr 900, I3airro; Nazaró, I]cìém/PA, CEP - 66 035-120'

l'-one/lìax: 321 4 6822'

&
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9.1.1. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento da situação existente e/ou
do estado dos equipamentos;
9.2. A empresa deverá agendar a vistoria, junto a Coordenação de Suporte Operacional - CSOP, pelos

telefones 3214 6845 ou 3214 6814, aíé 03 (três) dias úteis anteriores à data da realização da cotação.

9.2.1. Após, será emitido o Termo de Vistoria, o qual será assinado por um servidor designado pela
Coordenação de Suporte Operacional - CSOP.

EGPA-CPL/CONTRATOS
r\r'. Josó MaÌcher 900, Bairro: Nazaró, Iìelém/PA, CEP - 66.035-120

Iìonc/lìax: 321 4 - 6822.
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FERIAS

PORTARIA NO 171 DE 27 DE JUNHO DE 2019
O Diretor de AdmÍnistração e Finanças do Instituto de Gestão Prevìdenciária
do Estado do Pará - JGEPREV no uso das atribuições que lhe forarn
conÍeridas pela PORTARIA No 11212013, çle II/O4/2013 publìcada no DOE
no 32.376 de 15/04/2073.
CONSIDERANDO os tenros do Processo Eletrônico 20191299699, de
20/06/2019 que dispõe sobre a programação de férias de servidores des-
te Instituto.
RESOLVE:
I - CoNCEDER,30 (trinta) dias de férias regulantentares no período de
L5/07/20L9 a L3/OB/20L9, a servidora CYNTHIA SIMOES PEREIRÂ, ma-
trícula no 57174880/I, ocupante do cargo de Técnico de Administração
e Finanças, referente ao período aquisitivo 30/08/2017 a 29/08/2078.
DE.sÊ CÌËNCIA, REGISTRË-SE, PUBLIQUE.SE Ë CUMPRA.SE.
Instiluto de Gestão Prevìdenciária do Estado do Pará, 27 de junho de
2019.
Josino Luiz Veloso Lobato
Diretor dc Administração e Finanças

Protocolol 444575

PENSAO

PORïARIA PS NO 1372 DE 19 DE JUNHO 2019.
FUNDAMFNTAÇÃO: I - Concedeç com fundamento no que dispõe o art.
60, inciso l, art. 74, 5 50, art. 25, arl.2s-A, inciso I, e aft. 29 da LeÌ
Complementar no 3912002, alterada pelas Leis Complementares no

44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/201.0 e 110/2016.
1l - A Ímplantação do benefíciô se efetivârá ô partir de 10 de l'ulho de
2019, com efeitos financeiros retroagindo a data do óbito do ex-segurado,
compensandô-se eventuais valores pagos a maior até a concessão do
benefício, conforme determina o 54o do art.75 da Lei no 5.251/1985,
acrescido pela Lei no 6.049/1997.
OBITO: r3/05/2019
oRGÃO: policia Militar do Estado
EX-SEGURADO: LUIZ BRIï0 DOS SANToS
MATRICULA: 3405974/I
CARGO: Coronel
VALoR: R$ 26.0i8,13
BENEFIC1ÀRIO: JANË MARIA DE BELEN4 TAVARES DOS SANTOS
ORDENADOR: Lúcia Pampolha de santa Brigida

Protocolo: 44f3204

OUTRAS MATÉRIAS

NOTIFICAçÃO POR EDITAL
Processo:20L9/7t564L
Pelo presente edital NOTIFICAI'IOS a senhora BÊNEDIïA DA SiLVA GALËS,

CPF no 066.360.772-49, aposentada no cargo de Professor Classe Espe-

cìal, Niveì I, na Secretaria de Estado de Educação, para ciência da revisão
cle seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Serviço, em razão de

diligência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no sentido de redu-

çãodo percentual do Adicional por Tempo de Servíço, <le 7OD/o para 600/0;

àe alteração do enquadramento funcional, do nível I para o nível K' Prazo
para comparecimento e/ou defesa perante este Ìnstituto: 30 dtas'a contar
da data destapublicação,
Belém, 19 de junho de 2019.
Lúcia Panrpolha de Santa Brigida
Presidente em exercícÌo
lnstituto cle Gestão Prevìdenciária do Estado do Pará

Protocoloi 448L36
PORTARIA RET PS NO 1369 DE 26 DE .]UNHO DE 2019
Proc. no 2008/53505-2-TCE; Proc. no 2018/550964-IGEPREV
Assu nto:
I - Retìficar o item IV da PoÌtaria RET AT PS no 461, de 3LIOL/2A|L' qÚe

tornou sem eÍeito a Portaria RET PS no 0600, de 02/06/2009 e atualízou
os provenLos indicados na Portarìa PS no 0378, de24/06/20A3, a qual

concedeu o benefício de pensão por morte, na condição de mãe do ex-

segurado. com base no art' 60, inciso V combinado com o aÌt. 25, da Lei

Coïnplementar no 39/2002, alterada pela Lei Complementar no 44/2003,
excluindo a remissão à Lel Federal no 11,709/2008 e alterando o valor dos

proventos mensais determinados naquele ato.
ïl - os efeitos desta Portaria retroagirão à 3l/07/20lI' data de edìção da

Portaria RET Aï PS no 46f/2jfl.
III - Os valores dentonstracjos acima correspondem ao vigente à época da

prornulgação da Lei Estaciual no 7.083/2008.
Beneficiário(a): FDINELZA LOPËS DA SÏLVA
Fx-segurado (a): Nazareno Lopes da Silva
ÍVatricula: 58779621I
Cargo: Investigador
Orgão: Policia Civil do Estado do Pará
Valor dos Proventos: R$ I.352,74
Presidentel Lúcia Pampolha de Santa Brigida

Estadual no 7.?-28/1990, ereduzÍndo o percentual do Adicional por Tempo
de Serviço, de 600/o para 55%, e sua fundamentação legal, passando
a constar: art,60. incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucìonal no

41./2003 combinado com o art.40, 55o, da constituição Federal de 1988;
artigos 20 e 50 da Emenda ConstitucÌonal no 47/2005; o ârt. 54-A, incisos
I. II, IÌI, e IV da Lei Complementâr no 39/20A2t com alterâções Íntrodu-
zidas pela Lei Complementar no 4912005) arl.37, q20, da Lei Estadual
no 5.351/1986; art.35, caput, da Lei Estadual no 5.351/1986 cumulado
com o art. 32, caput, da L.ei Estadual fio 7.442/2A\0; art. 31, incÍso III,
da Lei Estadual no 5.810/1994; art. 140, inciso III, da Leì Estadual no

5.5!0/19941 Decreto Estadual no 7.22All99Oi art. 131, q1o, inciso IX, da
Leì Estadual no 5.810/1994 combinado com o pará9rafo único do art. 36,
da Lei Estadual no 5.351/1986.
II - Os valores demonstrados acima correspondem à tabela salarial em
vigor, disposta na Lei Estadual no 8.802/2018;
III - Os efeitos desta Portaria retroagirão a OL/02/20L2, data da conces-
são do benefício;
iV - Os valores pagos a maìor não serão objeto de restìtuìção pelo segu-
rado, consoânte jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justìça e
Parecer no 044120 13-PROJUR/IGEPREV.
Beneficiário (a): ELAINE RANGEL FERNANDES
Matricula: 369136/I
Cargo:
Org ão:

Professor Colaborador Nivel Superìor
Secretaria de Estado de Educâqão - SFDUC

Protocolo: 44A373

Valor dos Proventos: R$ 6.758,78
Presidente: Lúcia Pômpolha de Sânta Brigida

Protocolo: 448150

ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA

CONTRATO

CONTRATO NO OO2l2019 . EGPA
Exercicio:2019
Classificação do objeto: Outros
ObJCtO: CONTRATAçÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SER-
VIÇOs DE RECARGA DE EXTINTORES.
Valor: R$ 1,050,40 (mll e cinquenta reals e quarentâ centavos)
Data da assinatwa: 26/06/7019
Vigência: 12 (doze) meses
Cotação Eletrônica No 001/2019- EGPA

Orçamento:
Funcional Programática : 04. 722.1297 -8338
l-onte/Recurso : 01 0 1 000000
Elemênto de Despesa: 339030/339039
Contratado: MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA

CNPI : 25.089.951/0001-00
Endereço: Rodovia do Tapanã, No 81C, Travessa Haroldo Veloso, Alameda
República Argentina TAPANA, CEP: 66825030.
cÌdade. Belem-Pa
Contato: (91) 3033-4653 /2L22-8579
E-mail : maisgas.ind@gmail.com
Ordenador: EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL

Protocolo: 448188

PORTARIA

PORTARIAS DE CONCESSÃO DE ISENçÃO DE IPVA CAIF/DTR
PORTARIA No 20r.933OO02448. de 26 dejunho de 2019
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo
a veículo no ano de 2019.
BASE LËGAI: Art.30, inciso XII da Lei n.o 6.017, de 30 de dezembro de

1996; Decreto n.o 2.703, de27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-

tiva n.o 0009, de 20 de junho de 2007.
INTERESSADO: ALDELENA RIBEIRO SOBRÏNHO.
CPF:039.719.102-20,
lvlARCA/MODELO : HONDA/CITY PFRSONAL.
CHASSI : 93HGf46630K21061.32.

PORTARIA No 201933OOO2452, de 26 de junho de 2019
14OI'IVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiêncìa relativo
a veículo no ano de 2019'
BASE LEGAL: Art. 30, inciso XII da Lei n.o 6.017, de 30 de dezernbro de

1996; Decreto n.o 2.703, de27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-

tiva n.o 0009, de 20 de junho de 2007'

PORTARIA RET AP NO 1233 DE 19 DE JUNHO DE 2019
Proc. no 2013/50716-9jÏCË; Proc' no 2018/50069-IGEPREV
Assunto:
Ì - Retificara Portaria AP no 0410, de fi/a1/2ol2,alterando o padrão re-
muneratório dã GratificaÇão de Direção, de GED-2 para GD-1, substituin-
do a rernìssão do Anexo 1, da Lei Estadual no 7'LO7/2OOB, pelo Decreto

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA


