
GOVËRNO DO

CONTRATO N'.005/2019
PROCESSO N', . 2019 12127 93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE F'ORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES PARA EVENTOS DE F'ORMA ESTIMADA' A

F'IM DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA
CAPACITASUAS, QUE EIITRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, ESCOLA,bE GOVERNANÇA PÚBLICA DO

ESTADO DO PARÁ - EGPA, ry, DE OUTRO, A EMPRESA

MONCHICK DO LAR COMERCIO E EVENTOS LTDA.
ME.

pelo presente instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PÀRÁ -
EGpAo com sede nesta ciáade, sito à Av. Jose Malcher n. 900. Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ sob o no.

05.914.737/0001-33, neste ato representado por sua Diretora Geral, EVANILZA DA CRUZ MARINHO

MACIEL, brasilcira, porradora aã cpr n". l7g)za.za2-82 e da Cédula de ldentidade n". 1477744 SSP/PA,

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MONCHICK DO LAR COMERCIO E

EVENTOS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, sito o Conjunto Sant

Clair passari'ho, rua D, Q'- H, Casa 20 - Bairro 40 úoras, Ananindeua-Pa. CEP: 67.1L3'345, inscrita sob o

CNpJ n". 06.304-594/0001-00, neste ato representado por ADEMIR I'ERREIRA DA SILVA, portador da

cédula de ldentidade n". íszssz+ ssp/pA e do cPF n". 024.65A.942-20, doravante denominada

CONTRATAI)6, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, decorrente de

procedimento licitatório promovido na moaãtldade Pregão Eletrônico n'ffi3/2019, com anÌp:ìro na Lei no'

g.666193 e alterações posteriores, e em conformidade com a autonzação contida no Processo no'

2l27g3lzol1 submetenjo-se as partes as disposições do referido Diploma Legal e alterações posteriores,

que se rcgerâmediante as cláusula e condiSes seguintes:

CLÁUSULA PRTMEIRA -Do objeto
t.t. O presente conrrato tem por objãto CONTRATAR EMPRESA ESPECI 

^LIZAD^ 
NOS SERVIÇOS

DE FORNECIMENTO nÉ nnúuÇOnS PARA EVENTOS de forma estimada, afim de atender a

demanda do programa CAPACITASUAS, pelo períotto de 12 meses, os eventos desta autarquia conforme

especificações contidas nos anexos que constitui parte integrante e indissolúvel do presente contrato.

CLÁusuLA Sf,GUNDA - Do Preço
Z.l. 

^ 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global do presente contrato de até R$

376.653,00 (trezentos e setenta e seis mil reais, seiscentos e cinquenta e três reais) durante o período de 12

(doze) *"r"*; conforme preço(s) unitário(s) do(s) serviço(s) informado na tabela abaixo:

GRUPO I

ITEM DESCRTÇÃO DOS SERVIçOS
PREçO

POR
PESSOAS

01 Lanche Maúã R$ 25,84

02 Buffet (almoço) R$ 43,84

03 Lanche Tarde R$ 34,41

TOTAL RS 104,09

AvcnidaJosé Malcher n. 900, Nazaó, CEP - 66.035-Ì120
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2.1.1. Já estão incluidas no preço total todos os tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito

çrrmprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
2.2.Ests Termo de Confido vincula-se ao Edital do Pregão, Idsntificado no prefubulo acima, ao Termo de

Referência e à proposüa vencedora independentemente da transcrição'

Cr,ÁUSur,e TERCEIRA - Ita x'orma de Pagamento
3.1. O pagâmento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao da execução dos

serviços, mediante protocolização da Nota FiscaVRecibo, devidrmente atstados pelo responsável desigpado

pela CONTRÂTANTE;
:.t.t.,q. Nota Fiscal/fatura mensal deverá conter o detalhamento dos serviços prestados, o endereço,

telefone, CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do banco, a agência e o número da C,onta C;orrente da empresa na

qual será depositado o pagamento p€la prestação de serviço e vir em letra legivel, s€m rasuras, etros ou

omissões e acompanhada dos seguintes documentos:

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

b) Declração da fiscalização do contrato de que o serviço foi executado na forma avençada

c) Apresentação de declração, em original, de que a Contrdada é optanüe pelo Regime Especial Unifïcado

de Arrecadação de Tributos e Conúibui@s devidos pelas Microempresas s Fmpresas de Peque'no Porüe

(Simples Nacional), se for o caso, nos termos do disposto no art. 6" da Instrução Normativa RBF 1.234 de

11.01.2012 e na forma dos anexos II, III e IV da refeÍida nonna.

d) Outras documentações que o fiscal ent€nder necessárias ao cumprimento das obrigações confiatuais;

3.1.2. Havendo erro na apresentação da Nota FiscaVFam4 ou ciÍcunstiincia que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento frcar:â sobrstÃo até qae a C.ontratda prroridencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Conffiante;
3.1.3. Nenhum pagamento será efenrado à C,ontratda enqumto pendente de liquidação qualquer obrigação

frnanceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, salvo se já houver retenção

cautelar, ou garantia conFatual, suficientes para satisfazer o valor da multa e/ou indenização devidas, sem

que isso gere direito a reajustamento de preços-
j.f .+. e devolução da f*ura nfo aprovada, e,m hip&ese algum4 serviná de pretexto pila quo a contratada

recuse a prestação dos serviços contáados pelo contrdante.
3.2. O pagamento somente será autorizado depois de eÍetuado o *atesto'pclo servidor competente'
condicionado esÍe ato à verificação da conformidade da Nota X'iscaUFatura apresentada conforme
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos @ORTARLA CONJLTNTA Ìf658 DE 0l DE SETEMBRO
DE20t4)
3.2.1. Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Conhatada perante a Fazenda

Nacional (Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (C€rtiÍicdo de Rçgutridade do FGTS - CRF), a Justiça Trabalhista
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Faznda Municipal (Certidão de Quitação de

Tributos Municipais ou Certidão qu€ c,omprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente);

3.2.2. Constatada a situação de irregulaÍidade da C,ontratada junto ao SICAF será providenciada a sua

advertência, por escrito, no sentido de que' no ram de 30 (trinta) dias, rqguluize o SICAF ou, no mesmo

pÍam, apresente zua defesq sob pena de rescisão do contrato, esse pÍazo poderá ser prorrogado a criterio da

Administração;
3.3. No termos do art. 36 $ 6'da IN SLTI/MPOG n" 02/2008, sená efetuada a retenção ou glosa no

pagamento proporcional à irregularidúevertfrcú4 sem pEuízn das sarções cabíveis, caso se constate que

a Contratada:
a) Não produzir os resuÍtados acordados, deíxar de executar, ou não exercitar com a qualidade mínima

exigida as atividades confratadas;
b) Não cumprir as obrigações det€rminadõ no C,ontrafo ou Legislaçfo pertinente;

3.3.1. O prestador de serviço poderá apnesentr justificativa ptra a prest4ão do serviço com menor nível de

conformidade, que poderá ser aceito pelo órgão ou entidade, desde que comprovada à excepcionalidade da

ocorrência resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e allreios ao conhole do prestador

AvenidaJosé Malcher n. 900, Nazaré, CEP - 66.035-1120
Fone / Fax: 32146822. e-mail q4:Lconpra :(r4rrurlcru:
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3.4. ACONTRATANTE fará o(s) pagamento(s) referidoG) nos itens anteriores desta cláusula através de

depósito em nome da CorgrúreúA, nu ónta corrente n". 301E11-3, da Agência 024 do Banco do

Esiado do parán Conforme art. 1" do Decreto n". E77, de 31de março de 2ffi8 e Instrução Normativa

n"018/2008 - SEFA/PA.
3.5. Será considerado como data do paganento o draem que constar como eoitid a a ordembmcëuia;

3.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislaçfo aplicável;

3.5.1. A contratada regularmente optante peto Simptes Nacional, exclusivamente para as atividades de

prestação de serviços previstas nos $$5" -B a S"-Edo rtigo l8 dal'et Complementar;

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de paganentos, desde que a Confatda não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a

data do vencimento e o efetivo adimilemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte

formula:
EM: I xN x VP, onde:
EM - Encargos Moratórios;
N : Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela a ser Paga".

t - Índice de compensação finarceira: 0,0001781, assim apurado:

1 : (TX)I = (É;í!@) I:0,00O17t1
365 TX: Percenhal da taxa anual : 65%

3.7. Findo o contrato, se existsnte crrédito em favor da C,ontratsrte que nfu possa ser abatido de fatura

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

CLÁSUSULA QUARTA -Da revisão dos preços

4.1. Pela naturezado serviço contratado, nfo haverá reajustes, Í€,pactu4ão ou alteração do preço conhatado,

exceto quando for necessário manter o equilíbrio financeiro entÍe as partes, conforme hipóteses previstas no

aÍL. 65,úciso tI e nos pariágrafos f e 6'do mesmo artigo da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QTTINTA - Davigência:
5.1. O praza divigência do contrato será de 12 (don) meses, a partir da assinatura do mesmo;

CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE
6.1. As obrigações da Contratante úa C.ontratada são aquelas previstas no Termo de Refer'ência, anexo I do

Edital.

CLAUSULA SÉnlVfe- Do Crédito pelo qual cornerá a despesa

7.1 As despesas deconentes da e*ecução dopresente Contrato estão programadas em dotação orçamentifur"ias

própria, prevista no orçamento do Estado conforme ClassiÍicação:

Funcional Programática: 08.244.1443-E399

Fonte de Recursos: 0307fi)3171

Elemento de Despesa: 339039

7.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrfo à conta dos recursos próprios para atender as

despesas da mesma natureza, cuja alocaçfo seni feita no inicio de cada exercício financeiro.

ÂvenidaJosé Malcher n. 900, Nazaé, CEP - 66.035-1120

Folne /Ftxt 32146822. e-mail 
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cr,Áusur,e oITAva - da Garantia
g.1. para execução das obrigações assumidm a EGPA exigirá da empresa vencedora,-ate 10 (dez) dias após a

assinatura do conúato, presïação de garantia correspondente a 57" (cinco por cento) do seu valor total, em

uma das modalidades previstas oo ãtt. 56 dalrei-n".8.666193, exceto ca,ita-frartça, que será liberada ou

restituída somente após o termino davigèaciacontrlanrale desde que não haja pendências;

8.2. A garantia assegurarit qualquer que seja a modalidade escolhid4 o pagamento de:

ui prqú^ advindJ do oao cumprimento do objeto do confiato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;
t) pãjìizos cúados à administação ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;
c) as mrritas moratórias e punitivas aplicadas pela Administação à CONTRATADA;

di obrigações trabalhistas, fiscais e prwidencirfim de qualquer natttÍeza, não honradas pela

CONTRATADA.
g.3. Não serão aceitas garantias na modalidade segurc- garantia em cujos termos não constem expressamente

os eventos indicados nos subitens "d' a"d" acima referenciados'
g.4. A garantiaem dinheiro deveÍâ ser efe[rada no Banco do Estsdo do Pará - BAh{PARA , em conta

especifica com correção monetifi4 em favor da EGPA'

t.+.t. CaUe a Contratada a abertura de conta vinculada a EGPA
g.4.2. O valor da garantia ser reverterá em favor da EGPA, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no

caso de rescisão contratual por culpa errclusiva da Contratda, seln prejuízo das perdas e danos porventura

verificados;
g.5. A inobservância do prazo fixdo para apÍesentação da garantia acarretaní a aplicação d9 mllta-

de 0,07%o (sete centési-o, po, cento) ào vdõt do contrato por dia de aFaso, até o máximo de 2'lo/o

(dois inteiros e um décimo por cento)-

à.0. O ataso superior a 3ô (tÍinta) dias autoriza a Administração a promovu a tetençlarl. dos pagamentos

devidos ao COúnefADO, até o limie de Sa/s (cinco por cento) do valor anual.

S.7. O período de garantia compreendeú o prazo de vigência- do contrato, acrescido do prazo de 03

(mesesj, na forma deÍinida no art. 19 Inciso XD( da IN SLTVMPOG n" 02, de 30 de abril de 2008,

òo. o texto alterado pela IN N" 3, de 15 de outubro de 2009-
g.7.1. Caso não haja-comrnicqía referente à quitação de todas as verbas rescisórias/trabalhistas, até o fim

do segundo mês após o enoerramento da viiencia conhatua! o valor da garantia será utilizado pela

Conüatante para o pagamento das verbas róathisa, conforme disposf;o no inciso XD(, aÍt' 19 DO in N" 002

SLTYMPOG
8.8. O documento referente à gaanna contratual sení entregue ao Setc de Contratos da EGPA, que se

encarregará de enviáJo à Coordenadoria de Operações Financeiras, para registro e guarda.

S.9. A Contratada Íica obrigada a reoompor o valor inicial da garantia no prazo miiximo de 15 (quinze) dias

nos seguintes casos:

a) Quando for uttliz.ado pu a tess u cim ento de geiaizos ;
b) Cobrir multas;
c) Acréscimos/supressões do valor contratual (üt. 65, $ l" e f daLei n" 8'666193)'

g.tO. n garantia prestad a pla CONTRATADA será liberada ou restituída @s a execução do Contrato e

total adimplemento das Cláusulro ave'nçadas-
g.ll. paraa prestaçfo da garantia contratual fica vedado à CONTRATADA, pactuar com terceiros

(seguradoras,^ instituições financeiras, etc.) cláusulas de nã9 ressarcimento ou não liberação do valor

à"4" a grr;antta para a pagamento de multas por descumprimento contratual'
g.l2. A CONTRATANT;ígAga 11úli2ar- o valor da garantia prestada para descontr os valores

referentes a eventuais *ottur aplicadas à Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento

contratual, e de indeniz4ib por danos causados ao Patrimônio da União ou de terceiros, ocorridos nas

suas dependências.
g.13. Agarantia somente serrá liberada após o integral cumprimento de todas as ob'ligações contratuais,

inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, bem como ante a comprovação do pagamento, pela CONTRATADA, de todas as verbas

rescisórias tabalhistas decorrentes da contratação.

Avenida José Malcher n. 900' Nazaré, CEP - 66.035-7120

Fone/Fax: 3?1'46822. e-mail cg|r..,,,mPt,is(iig:itfu "i4
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C1.ÁUSU1,A NONA - Do regime de execução dos Serviços e X'iscalização

9.1. Os serviços serão execulados de forma indiÍeta pela C,ontratada e os materiais que serão empregados

bem como a fiscalização do C.ontratante são aqueles preüstos no Termo de Referênciao Anexo I do Edital;

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Iegistação Apücável
10.1 Aplicam-se ao presente Contrato e, espeoialmente aos casos omissos, as disposições da Lei no. 8.666193'

a Lei Federal n" 10.52012o02, a Lei Estadual n". 6.47412O02 e suas alterações, Decretos Estaduais No

lgg/2003 e 2.069D0A6, bem oomo a Resoluçfu Estadual n" $2/2(88-SEFA/PA e a Insüução Normativa

SLTVMPOG n" 002/2008 e suas alterações-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Responsabilida& Trabathista

11.1 Fica estabelecido gue a CONTRATADA é considerda, pffa todos os fins e efeitos jurídicos, como

ú'ica e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhista s e previdencirárias relativas aos profissionais

utilizados na execução dos seruiços objetodo presente Contrato, permanecendo a CONTRATANTE isenta

de toda e qualquer responsabilidade.

Cf,ÁUSUf,e DÉCIMASEGIINDA - Da Responsabilidade Contratual
l2.l Fjca estabelecidà qo" u rasponsabilidd" i-"aiuta pela direção e coordenação dos trabalhos será

exercida por meio de empregados do quadro permarenüe da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA RCSCiSãO

13.1 Este Contrato podení ser rescindido por acordo entre as partes ou na ocorrência de qualquer uma das

hipóteses previstas nos artigos 77 e 7t daLei Federal n"- 8.666193, ou por *o unil*eral e escrito da

Aãministração nos incisos I aXII eXVII do art. 78 dal.eiFederal 8.666,83

13.2. A rescisão contratual que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseçências prevístas no art. 80,

incisos I a fV, ambos da Lei federal n" E-666/93

13.3 A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATÀNTE em caso de rescisão administrativ4

conforme previsto no rt. 77 dal.ern".8.fú,6193;
13.4. Os casos de rescisão confratual serão formalmenúe motivados assegurando-se à Contratada o direito à

préüa e ampla defesa.

CLÁUSULA oÉCrue QUARTA -Ilrs Penalidades Cabíveis

14.1. Poderá ser aplicada advertência ao fcnecedü benefrcilfio no cffio de ocorrências que acrretem

transtornos ao desenvolvimento dos serviço, mediante paÍ€cer fundamentado do gestor ou órgão responsável

pela fiscalização dos serviços prestados, se não for cabível sanção mais grave.

u; A ua*tté""ia poderá ainda ser rylicúa no cõo de descumprimento parcial das obrigações e

rásponsabilidades assumidas contrdualmente, pm culpa do fornecedor beneÍiciário, quando não couber

sanção mais grave;
b) Á sanção ãe advertência poderá ser aplicada conjuntamente c,om a de multa;

l'4.2. pelainexecução total ou parciai, ofornecedor bendrciário ircará também sujeito à penaiidade de mulüa,

cujo valor vanarâde acordo com a gravidde das ocsrêncir, que será deÍïnida em graus, conforme tabelas

abaixo:
14.2.1. O somatório de todas essas multc aplicadas não podeni ultrapassar 30olo do valor do contrato:

GOVERNO DO

iir:.ì:1iir i l, ;a.,-,: r1 :. lr.i

GRAU cle
1

2 3o/u devalor do evento da modalidade solicitada

3 9/"do vala da modalldúe solicitada

ÂvenidaJosé Malcher n. 90Q Nazar'é, CE,P - 66.435-1120

Fone /F ax: 32r'46822. e-mail: çgp,r.,;qrq1P-r,t {í,{1111114.s,.Ltrl

Tabela I
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4 l2Vo do valor por eYento da modalidade solicitada

5 t5% por evenúo da modalidade solicitada

Tabela2
ITEM GRAU

I Não observar as recomendações expressas de conservação do

ambientq quando o ev€nto for solicitado ser realizado na EGPA
01

2
Recusar-se a executr o serviço determinado pelo gestor, se,m motivo
iustifi cado (por ocorràrcia)

0l

J
Deixar de cumpri quaisquer dos itens do Edital ou dos seus mexos,
mesmo que não preüsto nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo gestor fuor

0l

4
Não observr m recomefidações expressm no ite,m 6.22. do Termo de

Referênc ia (por ocorrência)
02

5
Deixar ds oilmprir determinação formal ou ins&ução complementar do
gestor

02

6
Não observar as rmome,nd4ões orpressõ nos itens 6.6, 6.7,6'10,6'20
e 6.21 do Termo de Referência (por ocorrência)

03

7
Deixar de efetuar o pagamento de salários de seus funcioniários (por
ocorrência)

04

I
Reprodução, divulgryfo ou utiliz4ão, e,m beneÍicio próprio ou de

terceiros, de quaisquer informa$es de que seus empÍegados tenham

tido conhecimento em razão da execução dos serviços contemplados

neste Termo de Referrência

05

9
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso

fortuito. os serviços contratuais (inexecuçib total, por tarefa designada)
05

14.3. O afiaso injustificado na execu@ do qiuste, sobretudo considerando-se o item 6.15 do Termo de

Referência, sujeitará a conúdada a multa & lYo (.rm por cento) a cúa I minuto de atraso do honário do

inicio do evento, sobre o valor previsto para o eyento, até o limite de30 (trinta) mínutos;

14.3.1. Findo o prazo do item anterior, será aplicada a multa cumulativa de 5o/o (cinco por cento) sobre o

valor global do contrato;
14.4. Anão apresentaçfo da documentalc:ppreústa no item 3.2. d€ste contrato, sqieitrá a confiatada à multa
de 0,lYo (um decimo por cento) rc dia, sobre o valor do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.4.1. Findo o prazo do item anterior sení aplicada a multa cumulativa de l0% (dez por cento) da parcela

inadimplida;
14.5. Ocorrendo alguma das hipoteses prevista nos iüens l4.l a 14.4.1 dest€ Contrato, a nota de empenho e o

contraúo assinada pelo confatado, podeni a qualguer tempo, respectivamente, ser canceladas e rescindido,

sem prejuízo das demais sanções;

14.6. A multa aplicada após regular pÍooesso adminisfativo deverá ser descontada da garantia, ou, em caso

deste ser maior que o valor dagtntia,do pqmento devido a CONTRATADA, ou ainda, em ultimo caso,

cobrada judioiaLnente;
14.7. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e sens anexo, os atos lesivos à administração pública no

inciso IV, do artigo 5" da Lei n" l2.846ft0l3, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida Lei.

14.8. As penalidades aplicadas serão obrigatorimente rqistrade no SICAF, e no caso de impedimento de

licitar e conf:atm com a Administração, o licitate deverár ser descredenciado pelo mesmo período de seu

impedimento sem prejuízo das multas prevists no edital e no Contrato e das demais cominações legais;

14.9. Aplica-se ainda as sanções previstasno item l8 do dital e item 9 do Termo de Referencia.

AvenidaJosé Malcher n. 900, Nazaré, CEP - 66.035-1120
Fore/Fax: 32146822. e-mail: egpa.comPrns(Ìtgrnail.cc,rn
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Cr,ÁuSule DECIMA sExTA - Das Aherações
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do rt. 65 dal-ei.8.666193;

16.2. AConhatada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessários, até o timite de 25Yo (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

CLÁusuLA DECIMA sÉTIMA - rla Pubticação
l7.l O presente Confiato será publicado, de forma resumid4 no Diário Oficial, em conformidade com o

dispostono Parágrafo Único do artigo 6l da Lei n". 8.666193, às expensas da CONTRATANTE.

60vERNO OO

CLÁUSUIÁ DÉCIMA OITAVA - Do Término das Obrigações
18.1 As obrigações aqui contratadas se exâtfieÍn>relativmente ao CONTRATANTE, pelo pagmento dos

serviços 
"ot 

t utudor e, relativamente à CONTRATAI)A, pela execução dos serviços propostos'

cr,Áusur,e DÉCIMA N0NA - Do F'oro
l9.lFica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer questões jurídicas porventura

suscitadas em decorrência deste insFumento que não puderem ser soluciondas por consenso'

E, por estrem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

para um só fim, juntamente com as testemuúas abaixo identificadas-

Belém, 27 de novembro de 2019

VANILZA DA CRUZ MACIAL
Diretora Geral - EGPA

A'L'
F'ERREIRA DA SILVA

Monchick do Lar Comércio e Eventos LTDA. ME
Contratada

Testemunhas:

cLÁusuLA DECIMA QUINTA - Das Vedações
15.1. E vedado a CONTRATADA:
15.1.1. Caucionar ou utilizar esta Termo de Contrato para qualquer operação Íinanceirrç

l5.l.2. Interromper a execução dos serviços sob alega@ de inadimplemento poÍ ptrte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos e, lei.

I t

CPF

ÂvenidaJosó Malchetn. 900, Nazaré, CEP - 66.035-11,20

Fone/Fax: 321.46822. e-mail ggp,r.,.:cxnfrr',rs(il.grratl-.vtt

CPF



Sexta-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2019 DIÁRIO OFICIAL NO 34052 T 17

N. 003/PMPA/2012 para admissão ao curso de formação de soldados da
Polícia Militar do Estado do Pará, conforme abaixo:
1. CARGO:
1.1.ADr4rSSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MI-
LITAR DO ESTADO DO PARÁ
1.2. CANDIDATO: JOEL ARNOUD SAMPAIO.
Resultado do Recurso: NÃo PRoVIDo
Resultado Definitivo do Exame Antropométrico: INAPTo
Belém, 05 de dezembro de 2019.
CORONEL JOSE DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo SO477L

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

LICENçA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA N,O 174 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, no uso de suas atribui-
ções,
Considerando o Laudo Ít4édico no 55228 - SEAD.
RESOLVE:
I - Formalizar a concessão de 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento
de Saúde no período de 29.10.2019 a 72.7L.2019, de acordo com o art.81,
da Lei no 5.810 de 24.07.94, para o servidor SEVERINO DOS REIS VEÌGA,
matrícula no 3151859/1, ocupante do cargo AUX. OPER. GRAFICAS B.

II - Os efeitos desta portaria entram em vigor a contar de 29.10'2019.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JORGE LUIZ GUIMARAES PANZERA
Presid ente

Protocolo: 504375

INSTITUTO DE ASSISTÊNTCIE OOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

LICENçA PREMIO

PORTARIA No 547 de 02 de dezembro de 2019
CONCEDER, A SCTV|dOTA MARIZE DE FÁTIT4A DE OLIVEIRA RAMOS, MAtTí-

cula No 524299I/2,Têcnico de Administração e Finanças,30 (trinta) dias
de Licença Prêmio, art.98 da Lei no 5.810/94, referente ao 30 triênio,
IggT|2OOO, para usufruto no período de 23/12/20L9 a 2I/Ot/2020.
A presente Portaria entrará em vigor a paÌtir do dia 23 de dezembro de

20t9.
ANizIo BESTENE JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro 

protocoro: 5,'4747

DISPENSA DE LICITAçÃO

CONSIDERANDO, o que dispõe o Art. 93 da Lei no 5.810/94.
PRORROGAR, por mais 01(um) ano, a licença sem vencimento concedida
através da PORTARIA No 439 de 13 de novembro de 2018, publìcada no
Diário Oficial no 33.744 de 22/LI/L8, protocolo no 384921, à servidora
ALAINE JôSE ARAúJo DA SILVA, matrícula 54184793/3, ocupante do cargo
de Técnico em Saúde, lotada na DAS/Gerência de Regulação em Saúde,
para tratar assuntos de interesse paÌticular, no período de O3/Ot/2020 a

02/01/2021, sem ônus para o Estado.
A presente PoÌtaria entrará em vigora partirdo dia 03 dejaneiro de 2020.
PORTARIA No 554 de 02 de dezembro de 2019
RETIFICAR, a PORTARIA No 539 de 26/Lt/20L9, publicada no Diário oficial
no 34.045 de 28/Lfl2olg, publicação no 500769, de concessão de diária,
Processo no 2019/555792.
Onde se Lê: Período de 02/72 a O6/12/20L9'
Leia-se: Período de O9/L2 a L3/72/20L9.
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Presidente 

Protocolo: 5í,4473

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA
DO ESTADO DO PARA

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA
No DA PORTARIAT 36L/2O19, DE O4/I2/2OI9.
Onde se lê: William Anjos Rebelo.
Leia-se: William Anjos Rabelo,
(Publicada com Íncorreção no DOE no 34.051, de A5/12/7079)

Protocolo: 5O4435

TERMO ADITIVO A CONTRATO

DISPENSA DE LICITAçAO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO NO OO7l2019
DATN 03/12/2019
PROCESSo: 2OL9/479845
VALoR ESTIMADoi R$ 184.088,00
OBIETO: FORMULARIOS DIVERSOS.
Fundamento Legal: ART. 24, Inciso XVI da Lei no 8.666/93'
Data da Ratifi ca çáo'.03 / L2/ 2OL9
ORÇAMENTO : Projeto Atividade: 8338-Fonte : 0261-Natureza de Despesa :

339030
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA.

CNPJ: 04.835.47610001-01
ENDEREçO: Trâvessa do Chaco, 227]-- Bairrct Marco - CEP: 66'093-410
ordenadòr Responsável: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

Protocolo; 504269

OUTRAS MATÉRIAS

PoRTARIA No 544 de 28 de novembro de 2019
CONSIDERANDO, solicitação da requerente e autorização superior, as fls

O1 e 08, do Processo no 2OL9/540602ì
CONSÌDERANDO, os termos do Parecer Jurídico no 2234/20L9, de fls 6 a 7'

Termo Aditivo: 03 Contrato nor 28/2OL7
Data da assinatura: 02/I2/20L9
Vigência : tL/ I2/2OI9 a IO/ L2/2020.
Objeto: Prorrogação do contrato por 12 (doze) meses.
Valor do Termo Aditivo: R$621.100,50 (seiscentos e vinte e um mil, cem

reais e cinqüenta centavos).
Contratado: FUTTURA DISTRIBUIçAO COMERCIO E SERVIçO DE INFOR-
MÁTICA LTDA EPP-ME
Endereço: Av. André Araújo, no 2151, sala 2Ll, Ed. Tropical Center - Ma-

naus /AM.
Ordenador de Despesa: SILVIO ROBERTO VIZEU LIMA

Protocolo: 5O4370

ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA

CONTRATO

CONTRATO NO OO5/2O19 - EGPA
Exercício:2019
Classificação do objeto: Outros
ObJCtO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTAçAO DE

SERVIçOS DE FORNECIN4ENTO DE REFEIçOES PARA EVENTOS DE FORMA

ESTIMADA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CAPACITA'

SUAS.
Valor: R$ 376.653,00 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquen-

ta e três reais).
Data da assinatura: 27/II/20L9
Vigência: 12 (doze) meses
Pregão Eletrônico No 003/2019- EGPA

Orçamento:
Funcional Programática : 08.244't443-8399
Fonte de Recursos: 0307003171
Elemento de Despesa: 339039
CONtTAtAdO: MONCHICK DO LAR COMÉRCIO E EVENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 06.304-594/0001-00
Endereço: Conjunto Sant Clair Passarinho, rua D, Q - H, Casa 20 - Bairro

40 horas,
CEP: 67.113-345,
cidade. Ananindeua-PA
contato: (91) 98118-2420
E-mail : dolar.rìso(ôgmail.com
OTdENAdOT: EVANIL2A DA CRUZ MARINHO MACIEL - D]RETORA GERAL/

EGPA 
Protocolo: 5Í,4242


