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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-CPL/CPH 

Processo nº 2017/76183 
 

 
 
Razão Social:____________________________________________________________ 
 
 
CNPJ Nº _______________________________________________________________ 
 
 
Endereço:______________________________________________________________ 
 
 
E-mail:_________________________________________________________________ 
 
 
Cidade:_______________________    Estado:_____________-_____ 
 
 
Telefone:____________________    Fax:________________________ 
 
 
Pessoa para contato: 
           
   Recebemos, através do acesso à página www.cph.pa.gov.br ou  
www.compraspara.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 
acima identificada. 
 

Local:______________, ____ de ______________ de 2017. 
 

___________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
 Visando comunicação futura entre esta Companhia e essa empresa, solicito 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Pregoeira da CPH pelo e-mail:  
licitacao@cph.pa.gov.br . 
 
 A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

 

 

Cleide Cilene Abud Ferreira 
Pregoeira CPH 

Portaria nº 062/2016-GP de 13/06/2016. 
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1 – PREÂMBULO. 

1.1. A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ -  CPH, Empresa 
Pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.452.160/0001-
95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, bairro Umarizal, CEP 
66055-240, Município de Belém, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos 
interessados que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 062/2016-
GP, de 13/JUN/2016, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , do tipo 
menor preço global , conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o 
que faz nos termos da Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, à Lei nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722/2001, ao Decreto n° 2.271/1997, Lei 
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, e em conformidade 
com a autorização contida no Processo nº 2017/76183. 

 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCU MENTAÇÃO 
Até às 09h00 do dia 04  de  abril    de 2017. 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

DATA:  04 de  abril   de 2017 - HORÁRIO:   09h00. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
Imediatamente após a fase de habilitação, ou em outra data, mediante convocação da 

Pregoeira. 
 

ENDEREÇO 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, bairro Umarizal, CEP 66055-240, Belém, 

Estado do Pará - Fone: 3221-4100/4108 
 
1.2. Se nos dias supra citados não houver expediente o recebimento e o início da abertura 
dos envelopes “PROPOSTA” e  “DOCUMENTAÇÃO” referentes a este PREGÃO 
PRESENCIAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará-CPH. 
 
1.3. Todos os comunicados; decisões; notificações e esclarecimentos divulgados sobre a 
Licitação, bem como os que lhe forem encaminhados, inclusive por meio de mensagem 
eletrônica (e-mail), serão publicadas no site www.cph.pa.gov.br ou 
www.compraspara .pa.gov.br  e/ou no Diário Oficial do Estado do Pará, cabendo ao 
licitante acompanhar essas informações, ficando isenta a Pregoeira de qualquer 
responsabilidade por falhas decorrente do não recebimento pelo Sistema Eletrônico, de 
quaisquer das mensagens emitidas pela CPH. 
 
2. DO OBJETO.  
2.1. O presente certame tem por escopo a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de manutenção (preventiva e c orretiva) com fornecimento de 
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peças (exceto compressor), do sistema de ar condici onados do Terminal Hidroviário 
do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto-THPBLRN, que visa atender a Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará,  tudo conforme Termo de Referência anexo, 
vinculados a este procedimento. 

 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que: 

3.1.1. Atendam as condições deste Edital e seus anexos, e que apresentem os 
documentos neles exigidos; 

3.1.2. Não estejam sob dissolução e/ou liquidação; 
3.1.3. Não sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que seja 

sua forma de constituição; 
3.1.4. Regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Secretaria de 

Estado de Administração do Estado do Pará-SEAD e/ou SICAF em plena validade, e que 
atendam as condições prescritas para a prestação dos serviços; ou apresentem os 
documentos exigidos neste Edital; 

3.1.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio à vista 
dos originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.2. Não poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL às empresas: 
 3.2.1. Proibidas de participar em licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  
 3.2.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
 3.2.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar ou que não tenham representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente;  
 3.2.4. Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;  
 3.2.5. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  
 3.2.6. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum;  
 3.2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993;  
3.3 Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a 
apresentação de documentos de identificação e Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular, com firma reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário ou 
assemelhado deverá apresentar cópia do contrato social e identidade. 
3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 
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3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas ou pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio à vista dos 
originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.6. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a 
apresentação de documentos de identificação e Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular, com firma reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário ou 
assemelhado deverá apresentar cópia do contrato social e identidade. 
 
3.7– DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA MI CROEMPRESA-ME E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. 

3.7.1. As Microempresas- ME´S e Empresas de Pequeno Porte – EPP´S, para o 
exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial do 
Estado, onde a empresa possui sua sede. 

3.7.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC nº 123/06, 
(modelo anexo). 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente 
Edital, protocolizando o respectivo requerimento em até 02(dois) dias úteis antes da data de 
realização da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL, no endereço indicado neste 
Edital, cabendo a Pregoeira, auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do Termo 
de Referência , decidir a respeito no prazo de até 24(vinte e quatro) horas. 
4.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos 
legais. 
4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
a Pregoeira em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço: 
licitacao@cph.pa.gov.br.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5.1. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião 
de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta; 
5.2. Entende-se por documento credencial: 
 5.2.1. Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
 5.2.2. Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa representá-la em qualquer fase desta licitação. 
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante; 
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5.4. O documento credencial deverá ser apresentado a Pregoeira no início dos trabalhos, 
isto é, antes da abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” ou quando esta o 
exigir; 
5.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste 
Edital, em envelope separado, lacrado e rubricado, com a seguinte identificação: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-CPL/CPH 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  
 
6.2. Os licitantes devem apresentar proposta de preço de acordo com o Termo de 
Referência deste Edital; na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 
 6.2.1. Proposta em 1(uma) via, conforme modelo em anexo, impressa ou 
datilografada, datada do dia fixado para a entrega dos Envelopes, rubricada em todas as 
suas páginas, carimbadas e assinada na última pelo titular ou representante legal 
identificado, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, ressalvas ou entrelinhas, redigida 
em português (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua – 
jargão), especificando o objeto de forma clara e inequívoca; 
 6.2.2. Folha de identificação do licitante, contendo: Razão Social, CNPJ/MF, 
Inscrição Distrital/Estadual/Federal, nome do responsável/contato, banco, agência e o 
número da conta corrente do licitante, para a qual deverá ser emitida a ordem bancária, 
endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e endereço eletrônico 
(se aplicável); 
 6.2.3. Valores unitário, total e global da proposta, obrigatoriamente, contendo no 
mínimo os itens descritos no anexo da Planilha de Estimativa de Preços cotados em moeda 
nacional (R$), em algarismo e por extenso de preferência. 
 6.2.4.. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por 
extenso. Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o 
menor valor. 
 6.2.5. Ocorrendo erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de 
valores monetários incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 
 6.2.6. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60(sessenta) dias , contados da 
data da apresentação das propostas; 
 6.2.7. Declaração do licitante de que na sua proposta, os valores apresentados 
englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou 
taxas, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a 
onerar o objeto desta licitação; 
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 6.2.8. Declaração do licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do 
Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 
 
6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta 
apresentada, tanto no que se referem às condições, prazo ou quaisquer outras que 
importem em modificação nos seus termos originais. 
6.4. Não se admitirá proposta que apresente preços unitário ou total simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1- A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope 
preferencialmente fechado e colado em seu fecho, tendo na parte frontal externa e de 
maneira bem nítida os dizeres e contendo os documentos listados abaixo: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-CPL/CPH 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  

 
7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; ou 

7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
7.3. DA REGULARIDADE FISCAL 
 7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 7.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, através de Certidão Negativa 
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, que comtemplam todas as obrigações perante a Receita Federal (Tributos 
Federais e Contribuição Previdenciária).  
 7.3.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 7.3.4. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 
 7.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos 
Estaduais). 
 7.3.5.1. Para as empresas sediadas no Estado Pará, serão exigidas as Certidões 
Negativas de Natureza Tributária e de Natureza não Tributária ou as Certidões de 
Regularidade Fiscal de Natureza Tributária e de Natureza não Tributária; 
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 7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 7.3.7. Para fins de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com efeito de 
negativas, conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
 
7.9 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 7.9.1. Certidões Negativas de pedido de falências ou concordatas, expedida pelo 
Cartório Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, que não esteja com prazo de validade 
vencida, cuja apresentação é obrigatória. 
 
7.10 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 7.10.1. Apresentação de pelo menos 1(um) Atestado de Capacidade Técnica 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a proponente 
executou de forma satisfatória o(s) fornecimento(s)/material(is)/(serviço(s) solicitados com 
características pertinentes e compatíveis com as exigidas no presente edital. 
 7.10.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho 
Profissional competente, para serviços de solicitados (manutenção de ar condicionado); 
 7.10.3. Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício 
das funções relativas às atividades pertinentes aos serviços solicitados e de que 
acompanhará e se responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da 
contratação; 
 7.10.4. Certidão de registro do Responsável Técnico no Conselho Regional 
competente na qual conste atestado de responsabilidade técnica nos serviços solicitados, 
com características pertinentes e compatíveis com as exigidas no presente Termo de 
Referência; 
 7.10.5. Declaração de Vistoria e Orientações Técnicas, conforme modelo Anexo de 
que a empresa licitante, obteve todas as informações técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços licitados, assim como as condições de execução das 
mesmas. 
 7.10.6. A Visita Técnica será realizada em uma úni ca data e horários seguintes: 
das 08h30 às 11h30 e 14h00 às 17h30 horas, em até 1 (um) dia útil antes da data da 
licitação, tendo como local de encontro o(s) seguin te(s) endereço(s):  

a) Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebe lo Neto – Armazém 09 
da CDP(Companhia Docas do Pará) - localizado na Ave nida Marechal Hermes, S/N, 
bairro Reduto, Município de Belém, Estado do Pará.  
 7.10.7. A visita técnica será coordenada por técnico(s) da CPH devidamente 
credenciado(s) e habilitado(s) para esta finalidade. 
 
7.11- Da apresentação das Declarações: 
7.11.1- Apresentar declaração de credenciamento, Declaração de ME/EPP, Declaração de 
Inexistência de fato superveniente impeditivo de participação no presente Pregão, conforme 
modelo(s) do Anexo ao Edital;  
7.11.2 – Apresentar declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme modelo do Anexo ao Edital; 



 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal - CEP: 66.055-240 – Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, E-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 

7.11.3 – Apresentar declaração de Aceitação e Declaração do Disposto no §6º do artigo 28 
da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo do Anexo IV, do Edital. 
 
7.12 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, do(a) Pregoeiro(a) 
ou da sua equipe de apoio, desde que acompanhadas dos originais para conferência,  
 
7.13 – As ME e EPP definidas, respectivamente, nos incisos I e II, do Art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, interessadas em participar desta licitação, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei Complementar 
nº123/2006). 
 
7.14– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05(cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério 
da administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativas ( § 1º, Art. 43, Lei Complementar nº 123/2006). 
 
7.15 – As ME e EPP que não regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar nº123/2006). 
 
7.16 - DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.16.1. Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
dos licitantes, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências deste ato convocatório; 
 
7.17. Serão considerados INABILITADOS os licitantes  que não atenderem ao item 7 e 
subitens deste Edital, deixarem de apresentar a doc umentação solicitada ou 
apresentarem-na com vícios; 
 
8 – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIA MENTO, DA 
PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO . 
8.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos, e os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, 
sendo recomendada a presença dos participantes 30 (trinta) minutos antes do horário 
previsto para a sua abertura; 
8.2. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante, depois de declarada 
aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), a não ser como ouvinte; 
8.3. A licitação desenvolver-se-á conforme segue: 



 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal - CEP: 66.055-240 – Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, E-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 

8.3.1. Recebimento dos documentos para credenciamento e dos envelopes "Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação", conforme deste Edital; 

8.3.1.1. A Declaração de Habilitação deverá estar conforme o disposto no Art. 4º, VII 
da Lei 10.520/2002 e poderá ser preenchida no início da respectiva sessão (modelo anexo);  

8.3.1.1.1. A Declaração de Habilitação expedida pela ME´S e EPP´S, além de 
declarar o cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, deverá informar se a ME/EPP 
tem ressalvas quanto à regularidade fiscal, conforme previsto na Lei Complementar nº 
123/2006. 

8.3.2. Abertura dos envelopes "Proposta de Preços” e leitura, em voz alta, dos 
preços cotados; 

8.3.3. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o 
solicitado no Edital e classificação daquelas que estejam em consonância com o exigido; 

8.3.3.1. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, 
incisos I e II da Lei n. º 8.666/93, as propostas que: 

8.3.3.1.1. Apresentarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

8.3.3.1.2. Não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.3.3.1.3. As Propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pelo(a) 
Pregoeiro(a), que fará a classificação pelo preço global do objeto licitado, orientando-se pelo 
tipo de licitação de menor preço global e pelos requisitos contidos neste Edital e seus 
Anexos, cujos preços forem compatíveis com os de mercado. 
8.3.4. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
8.3.5. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço global e 
todos os demais cujas propostas financeiras situarem-se no limite de até 10% (dez por 
cento) acima do menor preço; 

8.3.5.1. Não havendo pelo menos 03(três) propostas nas condições definidas, 
participarão da rodada de lances verbais, além do licitante que ofertar o menor preço global, 
as empresas que oferecerem as 03(três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os 
preços ofertados; 

8.3.5.2. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o(a) Pregoeiro(a) 
considerar necessário; 

8.3.5.3. A convocação para a oferta de lances, pelo(a) Pregoeiro(a), terá como 
referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e 
finalizando com a ofertante do menor preço global;  

8.3.5.3.1. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, a qual definirá a sequência dos lances seguintes; 

8.3.5.4. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada pelo(a) 
Pregoeiro(a), será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado para efeito de ordenação das propostas; 

8.3.6. Ordenamento das empresas por menor preço global; 
8.3.7. Análise da proposta de menor preço global, devendo o(a) Pregoeiro(a) decidir 

sua aceitabilidade de acordo com a compatibilidade dos preços de mercado; 
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8.3.8. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de 
melhor preço, se for o caso; 
8.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
ME´S e EPP´S.  

8.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas ME´S e EPP´S. sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço;  

8.4.2. No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

8.4.2.1. As ME´S e EPP´S mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 

8.4.2.1.1. As ME´S e EPP´S mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de até 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

8.4.2.2. Não ocorrendo a contratação das ME´S e EPP´S, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na mesma hipótese, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

8.4.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME´S e EPP´S que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.4.1 deste Edital, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.4.2.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.4, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.4.2.5. O disposto no subitem 8.4 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada pelas ME´S e EPP´S. 

8.4.2.5.1. No caso de duas ou mais ME´S e EPP´S estarem empatadas, e não 
havendo lances, o desempate será efetuado mediante sorteio em ato público, com a 
participação de todas as licitantes. 

8.4.3. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta 
de menor preço global, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de 
classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de 
documentação que corresponda ao exigido; 

8.4.4. Aclamação do licitante vencedor; 
8.4.5. Vistas e rubricas, pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos 

representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de 
habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 

8.4.6. Manifestação, devidamente motivada, dos demais licitantes quanto à intenção 
de recorrer; 

8.4.7. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
8.4.8. Fechamento e assinatura da ata da sessão pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe 

de Apoio e pelos representantes dos licitantes; 
8.5. O envelope "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes ficará em poder 
da CPH até que haja a assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 

8.5.1. O licitante interessado poderá retirá-lo em até 05 (cinco) dias úteis após a 
referida assinatura. Decorrido este prazo, os documentos serão destruídos. 
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8.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a) e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
8.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a administração poderá fixar prazo de 08(oito) dias úteis para a apresentação 
de outras propostas ou de nova documentação escoimadas das causas que levaram a sua 
desclassificação ou inabilitação; 
8.8. Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em Ata, que deverá ser 
assinada por todos os licitantes presentes. 
8.9. Considerando a atividade específica do licitante e o interesse da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ/PA,  é facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à 
autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informação que deveriam constar originariamente da proposta; 
8.10. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 
 
8.11. Caso todas as empresas licitantes tenham suas  propostas desclassificadas, ou 
inabilitadas na fase de aceitação e/ou de Habilitaç ão ou na fase de análise e 
julgamento, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar às licit antes, o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram 
ou desclassificaram. 
 
9. DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
9.1. O(A) Pregoeiro(a), além do recebimento dos envelopes e exame das propostas de 
menor preço global, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, 
bem ainda, em seus anexos e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital; 
9.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá a qualquer tempo e em qualquer fase da licitação, solicitar 
aos setores da CPH, no âmbito de sua competência, parecer, que será sempre emitido, 
sobre: 

9.2.1. Consultas, pedidos de esclarecimentos e impugnações que venham a ser 
formulados sobre questões técnicas que sejam suscitadas na aplicação do Edital e seus 
Anexos, em qualquer das fases do procedimento, durante o prazo de publicidade deste 
Pregão. 
9.3. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências 
contidas neste Edital, a classificação far-se-á pela ordem crescente, entre as propostas 
licitantes em julgamento, sendo mais bem colocada a proposta com o menor preço global; 

9.3.1. Também será desclassificada a proposta final que  
9.3.1.1 Encontrem-se desconformes as exigências deste Edital; 
9.3.1.2. Forem omissas ou vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o seu julgamento; 
9.3.1.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  
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9.3.1.4. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas/dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação. 

9.3.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados; 
9.4. A homologação deste Pregão e a adjudicação do seu objeto somente serão efetivadas: 

9.4.1 se houver renúncia de todos os licitantes, registrada em ata ou formalizada por 
escrito, do direito de interposição de recurso contra o julgamento das propostas; 

9.4.2 depois de transcorrido o prazo regulamentar da divulgação do julgamento deste 
Pregão, sem que tenha havido interposição de recurso; 

9.4.3 após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra o julgamento 
deste Pregão e dado o conhecimento do seu resultado aos licitantes. 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 
licitante vencedor seja ME´S ou EPP´S enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, 
qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias  
para apresentar as razões do Recurso, conforme se estabelece Art. 4º , Inciso XVIII da Lei 
10.520 de 17/07/2002, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
10.3. Cabe ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 
10.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 
10.5. O acolhimento de recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 
 
11. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRAT O 
11.1. A empresa adjudicatária deverá assinar o Termo de Contrato, no prazo máximo de 
05(cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação oficial; 

11.1.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela CPH. 
11.2. É facultado a CPH, quando o primeiro colocado não assinar o Termo de Contrato, no 
prazo e condições dispostos nos subitens 11.1 e 11.1.1, convocar na ordem de 
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classificação, os licitantes remanescentes para aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições, inclusive quanto ao prazo e preço oferecidas pelo primeiro colocado; 
11.3. Conforme prevê o §2º do art.64 da Lei nº8.666/93, caso os licitantes remanescentes 
convocados não aceitarem a contratação nas mesmas condições, inclusive quanto ao prazo 
e preço, proposto pelo primeiro colocado, será revogado o certame licitatório; 
11.4. A recusa injustificada da primeira adjudicada caracteriza o descumprimento total das 
obrigações assumidas, o que implicará na aplicação das sanções previstas no item 25 e 
seus subitens do presente Edital. 
 
12. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE CONTRATUAL 
12.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses  contados da data da sua 
assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial 
do ESTADO DO PARÁ, podendo ser prorrogado se necessário, observada a legislação 
vigente; 
12.2. Referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-se o 
primeiro e incluir o último; 
12.3. A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa 
para verificar se as condições oferecidas pelo licitante Contratado continuam vantajosas 
para a Administração Pública. 
 
13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração Pública, com a apresentação das devidas 
justificativas, ressaltando, principalmente, os seguintes casos: 

13.1.1. Unilateralmente pela Administração Pública:  
13.1.1.1. Quando houver modificação do projeto/serviços; materiais ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
13.1.1.2. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art.65 da Lei nº 
8.666/93. 
13.2. No interesse da Administração Pública, o valor do contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25%(vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1º e 
2º, da Lei nº8.666/93. 
13.3. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor a ser Contratado. 
13.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo  celebrados entre as partes 
contratantes. 
 
14. DA REPACTUAÇÃO  
14.1 Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços 
continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a 12(doze) meses, desde 
que seja observado o interregno mínimo de 1(um) ano, e demonstrada de forma analítica a 
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variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com 
o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997.  

14.1.1 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de 
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução 
do serviço.  

14.1.2 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos 
forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na 
contratação.  
14.2 A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.  

14.2.1 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  

14.2.2 O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio 
ou convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na 
hipótese descrita no subitem abaixo.  

14.2.3 A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e 
Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade.  
14.3 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:  

14.3.1 Para a primeira repactuação:  
14.3.1.1 Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir do dia correspondente à data da vigência dos efeitos financeiros do 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da 
proposta, relativo à categoria profissional abrangida pelo contrato.  

14.3.1.2 Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir do dia 
correspondente à data limite para apresentação das propostas constante do Edital.  

14.3.2 Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa.  
14.4 O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos 
custos de mão-de-obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do 
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.  

14.4.1 Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do 
prazo acima fixado, ocorrerá à preclusão do direito à repactuação.  

14.4.1.1 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá 
ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano,  

14.4.1.2 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o 
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a 
inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro à 
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repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, 
sob pena de preclusão.  
14.5 Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos 
custos dos serviços contratados. 
14.6 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  
 
15. DA GARANTIA CONTRATUAL  
15.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato, podendo optar po r caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária , a ser comprovada no prazo de 10 
(dez) dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a 
critério da CPH.  
15.2 Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a 
comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a CPH fica autorizada a promover a 
retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, 
para fins de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto ao 
Banco do Estado do Pará, em conta exclusiva para tal fim, com correção monetária, em 
favor da CPH.  
15.3 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento).  
15.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  
15.5 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no BANCO DO 
ESTADO DO PARÁ em conta específica com correção monetária, em favor da CPH.  
15.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
15.7 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 
validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término 
da vigência contratual.  
15.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
15.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
15.10 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CPH, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada.  
15.11 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, 
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quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
CPH.  
15.12 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas 
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento 
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administração.  
15.13 Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a CPH 
reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das 
verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 
do contrato de trabalho.  
 
16. DA RESCISÃO 
16.1 São motivos para rescisão do Contrato: 

16.1.1 O descumprimento das cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

16.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

16.1.3 O atraso injustificado na prestação do serviço/entrega de 
materiais/equipamentos; 

16.1.4 A paralisação na prestação dos serviços/entrega de materiais/equipamentos, 
sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

16.1.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
Edital e no Contrato, e sem o consentimento da CPH; 

16.1.6. O desatendimento das determinações regulares da CPH através do 
servidor(a) designado(a) para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

16.1.7 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, devidamente anotadas 
em registro próprio na forma do §1º do art.67 da Lei nº8.666/93; 

16.1.8 A decretação de falência ou a decretação de insolvência civil; 
16.1.9 A dissolução da sociedade, por qualquer motivo; 
16.1.10 A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
16.1.11 As razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
presente Edital; 

16.1.12 Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 60(sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
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assegurando ao Contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

16.1.13. O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao Contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

16.1.14 Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
prestação do serviço nos prazos contratuais; 

16.1.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
16.3. A rescisão do respectivo Contrato poderá ser:  

16.3.1 Determinada por ato unilateral da CPH/PA, nos casos previstos nos subitens 
16.1.1 a 16.1.11 e 16.1.15; 

16.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para Administração Federal; ou 

16.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 
16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
16.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 16.1.11 e 16.1.15, sem que haja 
culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo direito ainda a: 

16.5.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 
16.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, a execução será 
prorrogada, automaticamente, por igual período. 
16.7 Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 16.1.1 a 16.1.10, acarretará ao 
Contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas pelo art. 80 da Lei nº 8.666/93, a 
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 
Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.  
 
17.  DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. A CPH, designará 2(dois) servidores para acompanhamento e fiscalização do contrato 
de execução dos serviços objeto deste Edital; 
17.2. O(s) servidor(es) especialmente designado, anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário 
para a regularização das falhas ou defeitos observados; 
17.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, 
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 
respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
17.4. A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
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18.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1. As despesas decorrentes da execução do presente certame licitatório, correrão a 
conta dos recursos consignados a CPH previstos na Dotação Orçamentária seguinte: 
 
Projeto/Atividade: 26.784.1435.8496 
Natureza: 339039 
Fonte: 0101 e 0261 
 
19. DO PAGAMENTO 
19.1. O pagamento será efetuado em até o 10º(décimo) dia útil após a apresentação das 
Notas Fiscais no setor financeiro da CPH, estando às mesmas em situação regular e válida 
conforme exigido para a habilitação neste Pregão, inclusive com os documentos Fiscais. 
19.2. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor/Contratado, mediante 
ordem bancária creditada em conta corrente aberta/mantida em agência do Banco do 
Estado do Pará S/A-BANPARÁ, nos termos do Decreto Estadual n.º 877 de 31/03/2012, em 
que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o prazo estipulado para o pagamento, 
desde que atendidas às condições exigidas acima. 
19.3. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos devidos no âmbito federal, 
estadual e municipal que couber. 
19.4. Se na data da liquidação da obrigação por parte do Contratante existir qualquer um 
dos documentos exigidos na habilitação com validade vencida, o Contratado deverá 
providenciar a(s) sua(s) regularização(ões), ficando o pagamento pendente de liquidação 
até que sua situação seja tornada regular, reiniciando-se, a partir do dia que seja sanada a 
irregularidade, o prazo para pagamento, sendo que a Contratado se obriga a apresentar ao 
Contratante a documentação. 
 
20. DO CUSTO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  
20.1 O valor estimado para da execução dos serviços fixos objeto desta licitação é no valor 
global de R$137.595,00 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais), sem 
serem considerados os valores eventuais a serem gastos com reposição de peças, 
materiais e serviços. 
 
21. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
21.1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

21.1.1 Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas neste 
Edital e no Contrato a ser firmado;  

21.1.2 Executar a prestação dos serviços/fornecimento de materiais contratados 
conforme o presente Edital, Termo de Referência e seus Anexos, bem como o Contrato 
Administrativo a ser firmado. 

21.1.3 Estabelecer que seus empregados, quando em trânsito pelas dependências, 
deverão se submeter à fiscalização que a CONTRATANTE exerce sobre os serviços 
prestados;  

21.1.4 Conhecer e cumprir suas atribuições constantes dos Programas de 
Segurança e Planos de Emergência da CONTRATANTE, bem como as Normas e Medidas 
Adicionais de Segurança;  
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21.1.5 Determinar e orientar ao pessoal de trabalho pertencente ao quadro de 
empregados, para que cumpram todas as instruções e procedimentos estabelecidos e/ou 
recomendados pela CONTRATANTE, com ordem, disciplina e eficiência;  

21.1.6 Indicar oficialmente à aprovação da CONTRATANTE, dentre os empregados 
contratados para o objeto deste Termo de Referência, o(s) preposto(s) seu, idôneo(s) e 
devidamente habilitado(s), com poderes para representá-la e tomar deliberações em tudo 
quanto se relacione com a execução do serviço. O(s) preposto(s) deverá(ao) dispor de 
carimbo que o(s) identifique(m) nas assinaturas dos documentos referentes ao Contrato e a 
rotina das atividades;  

21.1.7 A CONTRATADA se fará representar, nos serviços, pelo preposto 
credenciado que dirigirá os trabalhos.  

21.1.8 Em caso de falta ou de impedimento ocasional, o Supervisor/Preposto 
representante da CONTRATADA deverá ser substituído por outro empregado, com amplos 
poderes para representá-la.  

21.1.9 Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;  

21.1.10 Responsabilizar-se pelos equipamentos disponibilizados pela 
CONTRATANTE. Os eventuais danos causados por mau uso dos mesmos serão glosados 
do pagamento da fatura mensal;  

21.1.11 Não permitir que os profissionais alocados nos postos de trabalho executem 
quaisquer outras atividades não previstas neste Termo de Referência, durante o horário em 
que estiverem prestando serviço;  

21.1.12 Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE;  
21.1.13 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual - EPI necessários ao 

desenvolvimento das funções de seus empregados, conforme a legislação determina. O não 
fornecimento ensejará a aplicação das cominações contratuais vigentes;  

21.1.14 Afastar os empregados que descumprirem as normas de trabalho da 
CONTRATANTE, se apresentarem fora dos padrões de atendimentos exigidos ou causarem 
qualquer tipo de constrangimento por negligência, imprudência ou imperícia, inclusive em 
atendimento a solicitação da CONTRATANTE;  

21.1.14 Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de 
seus empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a 
pessoas ou bens, não implicando co-responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive com 
sua substituição; 

21.1.15 Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE 
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato;  

21.1.16 Assegurar que a execução dos serviços seja feita de maneira segura em 
relação aos empregados, usuários do Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz 
Rebelo Neto-THPBLRN  e terceiros, tomando as precauções necessárias (avisos, interdição 
de áreas, etc.).  

21.1.17 Cumprir integralmente o que prescreve a legislação em vigor relacionada 
com segurança, higiene, medicina do trabalho e meio ambiente.  

21.1.18 Cumprir, fielmente, as demais instruções pertinentes aos serviços 
contratados, baixadas pela CPH.  
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21.1.19 Empregar, na execução dos serviços, materiais novos, de primeira mão e 
qualidade, bem como observar rigorosamente as especificações aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO, obedecendo às normas da CPH, às Normas Técnicas, e na ausência de 
normas específicas da ABNT, às normas internacionais indicadas pela CPH.  

21.1.20 Manter, no THPBLRN onde os serviços serão realizados, número suficiente 
de pessoal técnico especializado, de ferramental e de equipamentos auxiliares, a fim de 
proporcionar a execução dos trabalhos nas periodicidades e no nível de qualidade 
especificado.  

21.1.21 Assumir responsabilidade legal, administrativa e técnica pela correta 
execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos.  

21.1.22. Responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira 
execução do(s) serviço(s) contratado(s), inclusive por todos os atos e omissões que seus 
empregados cometerem nas áreas da CONTRATANTE, indenizando a parte prejudicada, se 
for o caso;  

21.1.23. Fornecer crachá de identificação, exigindo o uso do mesmo nas 
dependências da CONTRATANTE, para o pessoal designado à execução dos serviços; 

21.1.24. Não transferir a terceiros de forma global, as obrigações assumidas, 
podendo subcontratar as prestações a que está obrigada, mas deverá ter o prévio 
assentimento por escrito da CONTRATANTE; 

21.1.25. Faturar os serviços efetivamente prestados durante o mês de competência. 
21.1.26. Dar entrada na fatura para pagamento dos serviços prestados, até o 

5º(quinto) dia útil do mês subsequente; 
21.1.27. Celebrar Contrato após a homologação do certame; 
21.1.28. Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
21.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor 
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com o mesmo; 

21.2.2. Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado; 
21.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado 

pela CONTRATADA; 
21.2.4. Poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação das condições da 

CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação 
econômico-financeira; 

21.2.5. Relacionar-se com a CONTRATADA; exclusivamente através de pessoa por 
ela credenciada; 

21.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar 
as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou 
execução insatisfatória dos serviços. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO PROPONENTE 



 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal - CEP: 66.055-240 – Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, E-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 

22.1.1. O proponente que apresentar documentação falsa ou comportar-se de modo 
inidôneo ou fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados e 
Municípios, pelo prazo de até 02(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
22.2. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA 

22.2.1. Caso a adjudicatária se recuse a assinar o Contrato no prazo indicado, após 
devidamente notificada, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da 
obrigação assumida. 

22.2.1.1. Ocorrendo à hipótese referida no subitem 22.2.1, a CPH determinará a 
anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, assegurados o contraditório e 
ampla defesa, sujeita às seguintes sanções: 

22.2.1.1.1. Aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por 
cento) do valor total da proposta; e 

22.2.1.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a União, Estados e Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

22.2.2. O valor da multa de que trata o subitem 22.2.1.1.1 deverá ser recolhido pela 
adjudicatária inadimplente dentro do prazo de até 15(quinze) dias úteis, a partir de sua 
intimação, através de Documento de Arrecadação Estadual. 

22.2.2.1. Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da adjudicatária, 
a CPH, por intermédio da DIRAF, adotará as medidas cabíveis visando à cobrança por via 
judicial.  
 
22.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA 

22.3.1. A multa compensatória, subitem 22.2.1.1.1, será aplicada à adjudicatária que 
após devidamente notificada, não comparecer para proceder à assinatura do contrato no 
prazo indicado, configurando o descumprimento total da obrigação assumida, conforme 
preconiza o art. 81 c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, independente das demais cominações 
legais cumulativas. 

22.3.1.1. A adjudicatária não incorrerá em multa compensatória quando houver 
prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador, em decorrência de 
impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou em 
decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o 
limite legal. 
 
22.4. DAS ADVERTÊNCIAS 

22.4.1. A aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
22.4.1.1 Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que 

não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa 
moratória; 

22.4.1.2 Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua 
gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 
inidoneidade; 
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22.4.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços para o Contratante, a seu critério, desde que não sejam 
passíveis de sanção mais grave. 
 
22.5.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

22.5.2.1. A multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando o 
Contratado incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no percentual 
de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação não cumprida: 
 22.5.2.1.1. Deixar de cumprir integralmente a etapa do serviço no prazo avençado, 
inclusive seus acessórios, caracterizando o inadimplemento total da obrigação, com lesão 
ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do contrato. 
Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. 
 
 22.5.2.1.2. Cumprir parcialmente o objeto do contrato, caracterizando como 
execução de serviço de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a fazê-la, 
ou seja, de sucessivas vezes para completar a obrigação, ou de forma incompleta, isto é, 
não executar o objeto Contratado dentro do limite de quantidade estipulado; 
Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 22.5.2.1.3. Fornecer o serviço em desacordo com as especificações exigidas pela 
CPH, independente de menção expressa no Edital ou contrato; 
 22.5.2.1.4. Se, a partir do 2º(segundo) dia útil, após devidamente notificada, não 
corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução do 
contrato, relativo ao serviço/fornecimento realizado. 
 
22.5.3. A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa moratória 
eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente. 

22.5.3.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla 
defesa e o contraditório, será deduzida da garantia oferecida como garantia do contrato. 
 
22.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

22.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 
independente das demais cominações legais cumulativas, pode ser aplicado ao Licitante 
e/ou ao Contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou execução 
do certame licitatório, e especialmente: 

22.6.1.2. Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar 
prejuízos ao órgão licitador; 
 22.6.1.3. Tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por 
meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de quaisquer 
tributos contribuições sociais; 
 22.6.1.4. Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 22.6.1.5. Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 
 22.6.1.6 – Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão 
licitador ou ações que evidenciem interesses exclusos ou má-fé; 
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 22.6.1.7 - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte: 
PRAZO DE SUSPENSÃO: até 2(dois) anos. 
 
22.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CON TRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

22.7.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 
Administração Pública será proposta pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela DIRAF/CPH, ou pelo 
Gestor do Contrato, conforme a situação, à Autoridade competente da CPH, visando à 
aplicação da sanção ao licitante ou ao Contratado, pelas seguintes situações e prazos: 

22.7.1.1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

22.7.1.2. Prática de atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
22.7.1.3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 
22.7.1.4. Praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé em prejuízo do órgão licitador; 
22.7.1.5. Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, na licitação ou durante a execução do contrato; 
22.7.1.6. Se recusar a assinar o contrato, quando devidamente convocado, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida. 
PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5(cinco)  anos. 
 
22.8. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.8.1. As sanções de que tratam o item 21 serão aplicadas pelo Presidente da 
CPH. 

22.8.1.1. Dos atos praticados pelo Diretor da DIRAF, caberá recurso para o 
Presidente da CPH que terá no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data da intimação 
do ato, o qual deverá ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 05(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, 
devidamente informado, para apreciação e decisão da autoridade superior. 

22.8.2. As aplicações das sanções serão efetuadas mediante autuação em processo 
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente 
fundamentado apresentado pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela DIRAF ou pelo Gestor do 
Contrato, conforme o caso, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito 
administrativo, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei nº 9.784/99, no que couber. 

22.8.3. Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto 
da empresa Contratada a situação que gerou a ocorrência e a intenção de aplicação da 
penalidade, abrindo-se o prazo de 05(cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 

22.8.4. No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa 
prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na 
sede do órgão licitador. 
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23.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
23.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua 
revogação, devendo ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado, assegurando-se as licitantes o direito 
subjetivo ao contraditório e a ampla defesa. 
 
24. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
24.1 A proposta final, contendo a planilha orçamentária atualizada e eventuais justificativas 
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a). 
24.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
 
25. DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da licitação que, depois de lidas e aprovadas, 
serão assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio e pelos representantes das 
licitantes presentes; 
25.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
anexos, inclusive quanto a sua habilitação, pois a simples apresentação da proposta de 
preços ou documentação de habilitação submete a licitante à aceitação incondicional de 
seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto 
em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 
25.3. No caso de eventual divergência entre o edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
25.4. É facultada ao(a) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo, no entanto, 
vedado a licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou das PROPOSTAS DE PREÇOS; 
25.5. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 05(cinco) dias corridos, após formalmente 
convidada, a apresentar a garantia e assinar o Contrato. 
25.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e 
não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem precedente é facultado a 
Pregoeira da  CPH declará-la desclassificada e convidar a segunda classificada, e assim 
sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições da primeira colocada, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação; 
25.7. A CPH poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a segunda 
classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço; 
25.8. Todas as informações, edital, atas e relatórios pertinentes à presente licitação, serão 
disponibilizadas na sede da CPH ou no site www.cph.pa.gov.br   
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Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Comarca de 
Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro foro. 
 
 Belém/PA, 14 de março de 2017. 
 
 

 
Cleide Cilene Abud Ferreira 

Pregoeira CPH 
Portaria nº 062/2016-GP de 15/06/2016. 
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ANEXO I 
   

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
1 – OBJETO: 
1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção 
preventiva com fornecimento de peças, componentes/acessórios (exceto compressor ), dos 
aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, instalados nas dependências do Terminal 
Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto-THPB LRN, conforme descrição no final 
deste Termo. 
 
2 - JUSTIFICATIVA : 
2. 1- A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e a ampla utilização de 
sistemas de ar condicionadores no país, em funções das condições climáticas, levaram as 
autoridades competentes à preocupação com a saúde, bem-estar, o conforto, a 
produtividade e o absenteísmo ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados e a 
sua inter-relação com a variável qualidade de vida, considerando que a qualidade do ar de 
interiores, em ambientes climatizados tem correlação com a Síndrome dos Edifícios Doentes 
e a execução de instalações inadequadas, operação e manutenção precárias dos sistemas 
de climatização, favorecendo a ocorrência e o agravamento de problemas de saúde. Assim 
sendo, o Ministério da Saúde, pela Portaria n°3.523, de 28/08/98, aprovou Regulamento 
Técnico, contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do 
estado de limpeza, remoção de sujeiras por métodos físicos, manutenção do estado de 
integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização. 
 
3 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
3.1 - Plano de prevenção, procedimentos e rotinas de manutenção das instalações e dos 
equipamentos do sistema de Ar Condicionado do Terminal Hidroviário do Porto de Belém 
Luiz Rebelo Neto, compreendendo apenas o térreo do THPBLRN . 
 
3.1– DA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1.1 A CONTRATADA suprirá o serviço de máquinas, equipamentos de proteção 
individual, ferramentas e mão-de-obra necessárias à execução dos serviços, e que 
possibilitem imprimir andamento aos trabalhos, suficiente para conclusão do serviço no 
prazo determinado. 

3.1.2 Deverá ser providenciado pela CONTRATADA, durante toda a execução dos 
serviços, a adequada proteção dos operários e das instalações existentes, de modo a 
garantir a estanqueidade do serviço quanto a eventuais danos causados por resíduos de 
demolições, poeiras, desmontagens e execuções dos demais serviços. 

3.1.3 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à higiene e segurança 
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria nº 3.214 
de 08/06/1978, Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 08/07/1978 – Suplemento. 

3.1.4 Serão vedados aos empregados da CONTRATADA: trabalhar descalços, 
trabalhar com tamancos ou sandálias, trabalhar com vestuário não condizente como o 
decoro público. 

3.1.5 Na elaboração do planejamento de execução dos serviços, a CONTRATADA 
deverá partir do pressuposto que, em todo desenrolar da execução dos serviços, que o 
expediente do TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELEM LUIZ REBELO NETO- 
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THPBLRN  é de 06h00 até as 20h00  em todos os seus setores de trabalho, de domingo a 
domingo, initerruptamente, inclusive em feriados. 
 
3.2 – DA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO 

3.2.1 A condução dos trabalhos deverá ser por profissional qualificado, com formação 
especifica do sistema oficial de ensino e detentor de conhecimento técnico dos aparelhos de 
ar condicionado os quais serão mantidos  conforme descrição no final deste Anexo. 

3.2.2 Todo o contato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feito pelo 
responsável pelos serviços e a fiscalização do contrato, bem como pela Administração da 
CPH. 

3.2.3 O ocupante do cargo a que se refere o item 3.2.1 deverá possuir experiência 
comprovada em sua área, adquirida em serviços de características semelhantes. 

3.2.4 A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição dos 
profissionais que demonstrarem incompetência para os respectivos cargos.  

3.2.5 Caberá à CONTRATADA supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais 
subcontratadas, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento 
dos prazos de execução e dos serviços. 

3.2.6 A CONTRATADA está obrigada a: executar os serviços dentro da melhor 
técnica, obedecendo rigorosamente às instruções da CONTRATANTE no que diz respeito 
ao atendimento do cronograma e as especificações; fornecer, quando solicitados e sem 
ônus para a CONTRATANTE, protótipos de materiais e equipamentos para a análise e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.7 Comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao 
estipulado nas especificações, ou qualquer documento que faça parte integrante do 
contrato. 

3.2.8 Acatar as instruções e observações que emanarem da CONTRATANTE, via 
FISCALIZAÇÃO, refazendo qualquer trabalho imperfeito. 

3.2.9 A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto, sub empreitar totalmente os 
serviços contratados. 

3.2.10 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar o responsável 
pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas 
ligadas à natureza dos trabalhos. 

3.2.11 Poderão ser  realizadas visitas periódicas nos locais de serviço, a fim de 
verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos 
protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar a observância dos 
regulamentos e normas de caráter geral. 

3.2.12 À CONTRATADA competem acatar as recomendações decorrentes das 
inspeções e sanar as irregularidades apontadas. 

3.2.13 Caberão à CONTRATADA fazer a comunicação, da maneira mais detalhada 
possível, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive princípio de sinistro. 

3.2.14 A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de 
proteção individual de caráter rotineiro, coerentes com a natureza dos trabalhos e com grau 
de risco determinado pelo órgão competente. 
 
3.3 – REMOÇÕES E RETIRADAS 

3.3.1 Serão executadas todas as retiradas e remoções necessárias para a 
manutenção dos aparelhos. 

3.3.2 As remoções dos aparelhos deverão ser feitas de modo a manter o local sempre 
limpo e desimpedido. 



 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal - CEP: 66.055-240 – Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, E-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 

3.3.3 Todos os aparelhos que necessitarem de remoção da unidade jurisdicionada 
deverão ter suas características anotadas em formulário apropriado, em duas vias e serem 
acompanhados da autorização para tal. 

3.3.4 Todos os serviços de retiradas e remoções serão executados adotando-se as 
normas de segurança previstas na legislação em vigor, de forma a evitar danos a terceiros, 
aos equipamentos, aos bens da CONTRATANTE e a garantir a segurança de seus 
funcionários. 

3.3.5 Quaisquer danos ocorridos provenientes das retiradas e das remoções, deverão 
ser reparadas às expensas da CONTRATADA. 

3.3.6 Os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de retiradas e de 
remoções, e os meios de proteção e segurança, deverão atender às prescrições da NBR-
5682. 

3.3.7 Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um exame detalhado 
de cada aparelho a ser retirado e/ou removido. Deverão ser considerados aspectos 
importantes do estado dos aparelhos e suportes e os métodos utilizados na instalação. 

3.3.8 Quando for preciso o transporte de aparelhos para manutenção até a oficina da 
CONTRATADA, deverá ser instalado outro aparelho, pelo tempo necessário, com as 
mesmas características do que foi retirado. 
 
3.4. – MANUTENÇÃO 
3.4.1 A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção dos aparelhos executando as etapas 
abaixo: 
 
FREQUÊNCIA: MENSALMENTE 
Desmontagem geral 
Verificar instalação elétrica;  
Lavar e secar filtro de ar, evaporador e condensador; 
Medir tensão e corrente de funcionamento 
Verificar aperto de todos os terminais elétricos 
Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas 
Limpar e verificar condição da mangueira de dreno 
Medir diferencial de temperatura 
Verificar folga no eixo dos motores elétricos 
Verificar balanceamento de hélice e turbina 
Lubrificação do motor do ventilador 
Verificação de vazamento de gás refrigerante, com recarga se necessário. 
Troca de peças danificadas, exceto compressor  e as cobertas pela garantia da 
fabricante. 
 
FREQUÊNCIA: TRIMESTRALMENTE 
Higienização nos condicionadores de ar, com manutenção geral da Evaporadora, 
serpentina, ventoinha, bandeja, isolamento termoacustico, dreno, higienização com 
antibactericida e aplicação de spray antifungos; 
Verificar e eliminar sujeira, odres desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, 
armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo, e fontes 
de geração de micro-organismos. 
Fazer limpeza dos gabinetes; 
Medir pressões de equilíbrio; 
Medir pressões de funcionamento 
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FREQUÊNCIA: SEMESTRALMENTE  
Inspeção geral na instalação do equipamento; 
Verificação do curto circuito de ar 
Distribuição de insulflamento das unidades; 
Bloqueamento na entrada e saída do condensador 
Aplicação de anticorrosivo no chassi 
Unidade condensadora exposta à carga térmica 
Manutenção preventiva e inspeção da unidade condensadora com limpeza da serpentina, 
verificação da placa lógica, ventilador e compressor. 
 
FREQUÊNCIA: ANUALME NTE 
Limpeza do condensador resfriado a água 
Troca de óleo dos compressores. 
Manutenção do sistema frigorígeno, elétrico e eletrônico in loco e levantamento de troca de 
peças com defeito nos equipamento. 
 
3.4 CHAMADO TÉCNICO 

3.4.1 Serão realizados quantos chamados técnicos forem necessários, a pedido da 
CONTRATANTE, sem nenhum tipo de ônus. Os chamados técnicos incluirão ocorrências de 
defeitos nos aparelhos instalados bem como possíveis instalações ou substituições de 
equipamentos, estando esses limitados ao pronto atendimento pela CONTRATADA no 
prazo de no máximo de até 4(quatro) horas após o ch amado feito pelo Gestos do 
Contrato, estando incluindo tais chamados em qualqu er dia da semana, de domingo a 
domingo, inclusive nos feriados . 

3.4.2 As despesas com o transporte dos aparelhos, em qualquer caso, deverão ser 
incluídas no preço oferecido.  

3.4.3 A integridade dos aparelhos e dos funcionários será considerada encargo da 
CONTRATADA, sendo que não serão acatadas reclamações relativas a acidentes de 
qualquer natureza. 
 
3.5. – LIMPEZA 

3.5.1 A CONTRATADA deverá efetuar a limpeza dos locais onde forem efetuados os 
serviços. 

3.5.2 A CONTRATADA deverá proceder à remoção de todos os resíduos, deixando o 
local completamente desimpedido, bem como cuidadosamente varrido. 

3.5.3 A CONTRATADA deverá remover devidamente do local todos os materiais, 
equipamentos, peças remanescentes, ferramentas e acessórios. 
 
4. – SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES 

4.1 A empresa vencedora deverá apresentar a CPH no prazo de até 48(quarenta e 
oito) horas  após a realização da manutenção preventiva e/ou corretiva a lista das 
peças/componentes dos equipamentos em Ordem de Serviço, e no caso de substituição 
do compressor, deverá ainda apresentar Laudo Técnic o de substituição,  bem como a 
sua respectiva cotação de preços da peça a ser(em) substituída(s) e necessária(as) para o 
perfeito reparo e funcionamento dos equipamentos de ar condicionados; 

4.2 Na substituição de peças/componentes (exceto o compressor), a CONTRATADA 
deverá utilizar exclusivamente peças novas, originais de 1º linha, compatíveis com os 
equipamentos instalados vedados a utilização de itens recondicionados. 

4.3 Todas as peças e componentes (compressor) que estiverem avariados, 
desgastados acima do nível de tolerância ou comprometendo o bom desempenho do 
equipamento deverão ser substituídas. 
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4.4 Os serviços, objeto desta licitação, executados pela CONTRATADA deverão 
apresentar prazos de garantia, contados a partir de seu recebimento definitivo. 

4.5 As peças e componentes fornecidos e instalados pela CONTRATADA ficam por 
ele garantidos como sendo isentos de quaisquer vícios ou defeitos, na forma prevista em lei, 
por prazo não inferior ao concedido pelo(s) fabricante(s), devendo tal prazo ser contado a 
partir da data de emissão da respectiva nota fiscal. 
 
5 – ENTREGA 
5.1 Concluído o serviço, a CONTRATADA proporá por escrito a entrega à CONTRATANTE. 
A CONTRATANTE providenciará o recebimento nos termos do item seguinte. 
 
6 – RECEBIMENTO 

6.1 Recebida à comunicação de conclusão do serviço (Ordem de Serviço), o Gestor 
do Contrato efetuará o recebimento e aprovo no mesmo. 
 
7.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1 Será considerado um prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas  para execução 
de serviço de manutenção por aparelho. 

7.2 O prazo contratual será de 12(doze) meses , podendo ser renovado a critério das 
partes 
 
8.0 - GARANTIA 

8.1 Deverá ser de 90 (noventa) dias , a contar da entrega do serviço. 
8.2 A CONTRATADA deverá entregar o TERMO DE GARANTIA na conclusão do 

serviço. 
 

RELAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS 
 
Nº EQUIPAMENTO Quant.  LOCALIZAÇÃO 

1 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
0,8 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea, Modelo: MDV-D22Q4/VN1-A3 

01 COOPERATIVA DE 
TAXI 

2 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea, Modelo: MDV-D28Q4/N1-D 

01 COPA 

3 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1,25 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea, Modelo: MDV-D36Q4/N1-D 

01 POLICIA 

4 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1,25 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea , Modelo: MDV-D36Q4/N1-D 

01 SALA DE 
MANUTENÇÃO 

 

5 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1,6 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea, Modelo: MDV-D45Q4/N1-D 

02 SALA CPH 
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6 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1,6 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A. Marca: 
Midea , Modelo: MDV-D45Q4/N1-D 

01 Deposito de 
Manutenção 

7 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
1,6 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 Hall Servidores 

Marca: Midea , Modelo: MDV-D45Q4/N1-D 

8 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,5 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  02 

GUICHE DE 
ATENDIMENTO 
REC. FEDEREAL/ 
DELEMING/ANVISA Marca: Midea , Modelo: MDV-D71Q4/N1-D 

9 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,5 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 ANTAQ/ARCON 

Marca: Midea , Modelo: MDV-D71Q4/N1-D 

10 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,5 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 FARMÁCIA 

Marca: Midea , Modelo: MDV-D71Q4/N1-D 

11 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,8 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 C.A.T. 

Marca: Midea , Modelo: MDV-D80Q4/N1-D 

12 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,8 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 C.A.T. 

Marca: Midea , Modelo: MDV-D80Q4/N1-D 

13 

Unidade Evaporadora, Tipo Cassete de 4 vias de 
2,8 HP / Monofásico 220v – 2F-60Hz. Trabalha 
com Gás Refrigerante Ecológico R410A.  01 HALL 

SERVIDORES 
Marca: Midea , Modelo: MDV-D80Q4/N1-D 

14 

Unidade de Ar condicionado, tipo Splitão 
Modulado, Linha Ecosplit, modelo 
40VX20LV6G4T, capacidade nominal de 20TR, 
220V/3F/60 Hz. Trabalha com Gás Refrigerante 
Ecológico R410A.  
Marca Carrier com renovação de ar. 

01 
 CASA DE 
MAQUINA 2 / 
DESEMBARQUE 

15 

Unidade de Ar condicionado, tipo Splitão 
Modulado, Linha Ecosplit, modelo 
40VX40LV6G4T, capacidade nominal de 40TR, 
220V/3F/60 Hz. Trabalha com Gás Refrigerante 
Ecológico R410A.  
Marca Carrier com renovação de ar. 

01 
 CASA DE 
MAQUINA 2 / 
DESEMBARQUE 
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16 

Unidade de Ar condicionado, tipo Splitão 
Modulado, Linha Ecosplit, modelo 
40VX45LV6G4T, capacidade nominal de 45TR, 
220V/3F/60 Hz. Trabalha com Gás Refrigerante 
Ecológico R410A.  
Marca Carrier com renovação de ar. 

01 
 CASA DE 
MAQUINA 1 / 
EMBARQUE 

 
 
Obs.: Em todas as unidades Evaporadoras estão inclusos os kit´s de receptor de sinal e 
controle remoto sem fio. 
 
Havendo interesse, os fornecedores interessados poderão agendar visita técnica para 
conhecimento do serviço no local onde serão prestados os serviços,  
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ANEXO II 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

(em papel timbrado da licitante) 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CNPJ N.º: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:                                     INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
 
À 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará -  CPH 
Comissão Permanente de Licitação-CPL/CPH 
Convite nº ..XXX.../201X. 
 
Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
aos da Lei n.º 8.666/93, propondo à Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará 
- CPH o fornecimento dos materiais objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do 
correspondente Edital e Anexos, asseverando que: 
1- Aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
2- No preço final de nossos materiais estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os 
tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas e demais despesas incidentes necessárias 
à execução do objeto necessários à perfeita execução dos materiais licitados. 
3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega 
de seu respectivo envelope. 
4- Temos a ciência do quantitativo, do prazo contratual, da forma de entrega e da forma de 
pagamento dos materiais, Termo de Referência Anexo I do Edital. 
5- Em caso de divergências entre os valores apresentados nas propostas escritas, deverá 
ser adotado o critério de preferência descrito a seguir, em ordem decrescente de prioridade: 

5.1 Os valores expressos em algarismos (absolutos) sobre os índices percentuais. 
5.2 O valor unitário sobre o valor total. 
5.3 O valor escrito por extenso sobre o expresso em algarismo. 

6- Temos a ciência de que deveremos manter, durante a execução do Contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação. 
7- Que no cálculo da proposta financeira estão incluídos todos os percentuais/valor relativo 
aos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre o fornecimento dos 
materiais. 
8- Temos plenas condições de iniciar a entrega de materiais tão logo assinados o Contrato e 
recebida a Nota de Empenho do quantitativo solicitado. 
9- Nosso preço para a prestação dos serviços é : 
 
Valor Global da proposta para 12 meses é de R$XXXXX(XXXXXXXXXX). 
 
 
(Local/Data). 
 
_____________________________________________ 
 
(Assinatura) 
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ANEXO III – 

 (MINUTA DE CONTRATO) 
 
                                   CONTRATO N.O .XXX./201X-CPH 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NO SISTEMA DE AR CONDICIONADOS DO TERMINAL 
HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELÉM LUIZ REBELO NETO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS 
DA COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO 
PARÁ - CPH - E A EMPRESA___XXXXXXXXXXX____, COMO 
ABAIXO SE DECLARA. 

 
 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DO PARÁ , através da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH , empresa pública com 
personalidade de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.452.160/0001-95, com sede 
à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, CEP 66050-160, Município de Belém, 
Estado do Pará, neste ato representado por seu Presidente ABRAÃO BENASSULY NETO , 
brasileiro, agente político, casado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXX, 2ª 
Via PC/PA, inscrito no CPF/MF nº. XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado no 
Município de Belém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, doravante 
denominada CONTRATANTE , e de outro lado, a empresa ..XXXXXXXXXXXXXX........, com 
sede na....XXXXX....., bairro....XXXX..........., n.º XXX.., inscrita no CNPJ sob o n.º 
...XXXXXXX.......... e com Inscrição Estadual n.º .....XXXXX......., doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A) , neste ato representada pelo Sr. .....XXXXXXXX......, .XXXXX., 
portador(a) da Cédula de Identidade n.º ..XXXX........ e CPF/MF n.º ..XXXX....., residente e 
domiciliado(a) na .XXXXXXXXX...., n.º .XXXX., bairro .XXXXXX.., com fundamento no 
Processo n.º 2016/XXXX, tipo  Pregão Presencial n.º .XXXXX.../2016  e com observância 
das disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Estadual n.º 5.416/86 e dos princípios da 
teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado, celebram o presente 
Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 .O objeto do presente contrato   a prestação de serviços de manutenção (preventiva 
e corretiva) com fornecimento de peças(exceto compr essor), do sistema de ar 
condicionados do Terminal Hidroviário do Porto de B elém Luiz Rebelo Neto-
THPBLRN, que visa atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-
CPH, cujas orientações, especificações e serviços que se encontram enumerados e 
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explicitados no Edital do Pregão Presencial  n.º XXX/201X-CPH, bem como no Anexo I -  de 
Termo de Referência.,  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS 
2.1. Integram o presente Contrato como anexos, mesmo sem transcrição e anexação, todos 
os documentos integrantes do Processo n.º 201X/xxxxxxx, Pregão Presencial n.º 
XXX/201X-CPH em especial o Edital, seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA . 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1.  O valor global do Contrato é de R$ ..............,........(............), sendo valor mensal de R$ 
..............(...............). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
4.1. A CONTRATADA  fica obrigada a executar os serviços contratados, em conformidade 
com as exigências deste Contrato e seus Anexos; 
4.2. O objeto deste Contrato deverá ser prestado no prazo de 12 (doze)  meses, com início 
em xxxx/xxx/2016 e término em xxx/xxx/2017 ; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente 
designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo; 
5.2. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidos no Contrato; 
5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA; 
5.4. Poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação das condições da CONTRATADA que 
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-financeira; 
5.5. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 
credenciada; 
5.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as 
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução 
insatisfatória dos serviços. 
5.7. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da CONTRATADA , por escrito, a 
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais; 
5.8. Aplicar penalidades à CONTRATADA , pela inobservância das disposições contidas no 
documento contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1 Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no 
presente Contrato.  
6.2 Estabelecer que seus empregados, quando em trânsito pelas dependências, deverão se 
submeter à fiscalização que a CONTRATANTE exerce sobre os serviços prestados;  
6.3 Conhecer e cumprir suas atribuições constantes dos Programas de Segurança e Planos 
de Emergência da CONTRATANTE, bem como as Normas e Medidas Adicionais de 
Segurança;  
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6.4 Determinar e orientar ao pessoal de trabalho pertencente ao quadro de empregados, 
para que cumpram todas as instruções e procedimentos estabelecidos e/ou recomendados 
pela CONTRATANTE, com ordem, disciplina e eficiência;  
6.5 Indicar oficialmente à aprovação da CONTRATANTE, dentre os empregados 
contratados para o objeto deste Termo de Referência, o(s) preposto(s) seu, idôneo(s) e 
devidamente habilitado(s), com poderes para representá-la e tomar deliberações em tudo 
quanto se relacione com a execução do serviço. O(s) preposto(s) deverá(ao) dispor de 
carimbo que o(s) identifique(m) nas assinaturas dos documentos referentes ao Contrato e a 
rotina das atividades;  
6.6. A CONTRATADA se fará representar, nos serviços, pelo preposto credenciado que 
dirigirá os trabalhos.  
6.7. Em caso de falta ou de impedimento ocasional, o Supervisor/Preposto representante da 
CONTRATADA deverá ser substituído por outro empregado, com amplos poderes para 
representá-la.  
6.8. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;  
6.9. Responsabilizar-se pelos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE. Os 
eventuais danos causados por mau uso dos mesmos serão glosados do pagamento da 
fatura mensal;  
6.10 Não permitir que os profissionais alocados nos postos de trabalho executem quaisquer 
outras atividades não previstas neste Termo de Referência, durante o horário em que 
estiverem prestando serviço;  
6.11. Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE;  
6.12 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual - EPI necessários ao 
desenvolvimento das funções de seus empregados, conforme a legislação determina. O não 
fornecimento ensejará a aplicação das cominações contratuais vigentes;  
6.13 Afastar os empregados que descumprirem as normas de trabalho da CONTRATANTE, 
se apresentarem fora dos padrões de atendimentos exigidos ou causarem qualquer tipo de 
constrangimento por negligência, imprudência ou imperícia, inclusive em atendimento a 
solicitação da CONTRATANTE;  
6.14 Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de seus 
empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou 
bens, não implicando co-responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive com sua 
substituição; 
6.15 Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato;  
6.16 Assegurar que a execução dos serviços seja feita de maneira segura em relação aos 
empregados, usuários do Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto-
THPBLRN   e terceiros, tomando as precauções necessárias (avisos, interdição de áreas, 
etc.).  
6.17 Cumprir integralmente o que prescreve a legislação em vigor relacionada com 
segurança, higiene, medicina do trabalho e meio ambiente.  
6.18 Cumprir, fielmente, as demais instruções pertinentes aos serviços contratados, 
baixadas pela CPH.  
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6.19 Empregar, na execução dos serviços, materiais novos, de primeira mão e qualidade, 
bem como observar rigorosamente as especificações aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 
obedecendo às normas da CPH, às Normas Técnicas, e na ausência de normas específicas 
da ABNT, às normas internacionais indicadas pela CPH.  
6.20 Manter quando necessário, no THPBLRN onde os serviços serão realizados, número 
suficiente de pessoal técnico especializado, de ferramental e de equipamentos auxiliares, a 
fim de proporcionar a execução dos trabalhos nas periodicidades e no nível de qualidade 
especificado.  
6.21 Assumir responsabilidade legal, administrativa e técnica pela correta execução dos 
serviços e pela qualidade dos mesmos.  
6.22. Responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira execução 
do(s) serviço(s) contratado(s), inclusive por todos os atos e omissões que seus empregados 
cometerem nas áreas da CONTRATANTE, indenizando a parte prejudicada, se for o caso;  
6.23. Fornecer crachá de identificação, exigindo o uso do mesmo nas dependências da 
CONTRATANTE, para o pessoal designado à execução dos serviços; 
6.24. Não transferir a terceiros de forma global, as obrigações assumidas, podendo 
subcontratar as prestações a que está obrigada, mas deverá ter o prévio assentimento por 
escrito da CONTRATANTE; 
6.25. Faturar os serviços efetivamente prestados durante o mês de competência. 
6.26. Dar entrada na fatura para pagamento dos serviços prestados, até o 5º(quinto) dia útil 
do mês subsequente; 
6.27. Celebrar Contrato após a homologação do certame; 
6.28. Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1. A CONTRATADA  apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 
CONTRATANTE , mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA  
aberta/mantida em agência do Banco do Estado do Pará S/A-BANPARÁ , nos termos do 
Decreto Estadual n.º 877 de 31/03/2012, no prazo de até 10(dez) dias úteis  contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura/recibo devidamente atestados; 
7.2. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de 
pagamento estipulado no subitem 10.1 passará a ser contado a partir da data de 
reapresentação dos referidos documentos; 
7.3. O pagamento da nota fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade 
dos encargos trabalhistas, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, do mês anterior; 
7.4. A CONTRATANTE  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA , nos termos do edital e do Contrato; 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA  enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos 
produtos ou de atualização monetária por atraso de pagamento; 
7.6. O atraso no pagamento acarretará juros monetários no percentual de 0,02 (dois 
centésimos por cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada. O cálculo desses juros 
será efetivado por provocação da CONTRATADA , mediante aprovação do Ordenador de 
Despesa da CONTRATANTE ; 
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7.7. Caso a CONTRATADA  seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. É admitida repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo 
de um ano. 
9.2. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da 
data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se 
referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de 
trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 
9.2.1. Caso o Contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-base 
diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria 
profissional que represente a maior parcela do custo de mão de obra da contratação 
pretendida. 
9.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado a 
partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 
9.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação 
dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 
9.5. Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o 
Contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 
9.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 
custos e formação de preços, apuradas a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra 
norma coletiva aplicável, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação 
da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 
9.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
9.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante 
negociação entre as partes, considerando-se: 

9.8.1. os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 
9.8.2. as particularidades do contrato em vigência; 
9.8.3. o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 
9.8.4. a nova planilha com a variação dos custos apresentada; e  
9.8.5. a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

 
9.9. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 
9.10. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
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9.11. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 
9.11.1. a partir da assinatura do termo aditivo; 
9.11.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 
9.11.3. em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver 

revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção 
ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos 
financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento 
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 
 
9.12. No caso do previsto no subitem 9.11.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido 
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à 
diferença porventura existente. 
9.13. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação vantajosa. 
9.14. A CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta 
de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de 
Dívida. 
9.15. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise da 
CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade 
da próxima repactuação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste 
Contrato constam do orçamento aprovado da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará 
para o exercício de 201x, como a seguir especificado:  
 
Projeto Atividade ...XXXXXXXXXX..............,  
Elemento de Despesa .....XXXXXXX............  
Fonte ...XXXXXXXX.... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
11.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12(doze) meses , com início em  
xxx/xxx/201X e término em xxx/xx/201x, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, no caso 
de interesse das partes mediante comunicação prévia por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE , com a apresentação das devidas 
justificativas. 
12.1. No interesse da Administração da CPH, o valor inicial atualizado, poderá ser acrescido 
ou suprimido até o limite disposto na Lei n.º 8.666/93; 
12.3. A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 
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12.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA GARANTIA CONTRATUAL  
13.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato , podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) 
dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério 
da CPH.  
13.2 Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a 
comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a CPH fica autorizada a promover a 
retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, 
para fins de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto ao 
Banco do Estado do Pará, em conta exclusiva para tal fim, com correção monetária, em 
favor da CPH.  
13.3 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento).  
13.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  
13.5 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no BANCO DO 
ESTADO DO PARÁ  em conta específica com correção monetária, em favor da CPH.  
13.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
13.7 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 
validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término 
da vigência contratual.  
13.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
13.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
13.10 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
CPH.  
13.11 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas 
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento 
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administração.  
13.12 Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a CPH 
reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das 
verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 
do contrato de trabalho.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA S 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato a CONTRATANTE  poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 
b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
da contratação, pela recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93; 
c) na inexecução parcial – multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula 
três por cento), podendo variar até o limite de 10% (dez por cento), conforme o caso, 
calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 
(cinco) dias; 
d) na inexecução total – multa compensatória no percentual de 50% (cinquenta por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima; 
e) suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará -  CPH, por prazo de até 02 (dois) 
anos. 
14.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização do(a)  CONTRATADA  
por eventuais perdas e danos causados à Administração; 
14.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA  ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Pará e, no que 
couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93; 
14.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e 
aceitos pela CONTRATANTE  isentará a CONTRATADA  das penalidades mencionadas; 
14.5. A critério da CONTRATANTE  o valor da(s) multa(s) poderá ser descontado dos 
valores a serem pagos à CONTRATADA ; 
14.6. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CPH ou com 
a Administração Pública Estadual poderá ser aplicadas à CONTRATADA  juntamente com a 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
14.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA  o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93; 
15.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e restrito a CPH, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII e XVII do artigo 78 Lei 8.666/63, notificando-se a CONTRATADA  com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;   

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência 
para a CONTRATANTE ;  

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 
15.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; 
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15.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FO RTUITO 
16.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem 
circunstâncias alheias à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força 
maior ou caso fortuito, na forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e 
comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS, SEGUROS E CO NTRIBUIÇÕES 
17.1. Todos os tributos, seguros e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto do presente Contrato, assim como sobre a mão-de-obra necessária à sua 
execução, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA , que se compromete a, 
independente de solicitação da CONTRATANTE , apresentar mensalmente, se for o caso, 
as correspondentes Certidões de Quitação de Tributos ou Certificado de Regularidade da 
Previdência Social-INSS, bem como do FGTS, sob pena de retenção das importâncias que 
lhe forem devidas; 
17.2. Fica expressamente convencionado que, se porventura a CONTRATANTE  for 
autuada, notificada, intimada ou condenada, em razão do não pagamento em época própria 
de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA  por força deste Contrato, ou que, a 
critério das autoridades competentes, possa vir a ser imputada a CONTRATANTE  a 
condição de co-responsável por débitos, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciário 
ou de qualquer outra espécie, mesmo após o término do Contrato em tela, assistir-lhe-á o 
direito de reter os pagamentos devidos, até que a CONTRATADA  satisfaça a respectiva 
obrigação, liberando a CONTRATANTE  da autuação, notificação, intimação ou condenação; 
17.3. Caso já tenham sido liberados todos os pagamentos e importâncias devidos à 
CONTRATADA , assistirá a CONTRATANTE  o direito de cobrar tais obrigações da 
CONTRATADA , consideradas e qualificadas, desde já, como dívida líquida e certa, cobrável 
por processo de execução na forma da Lei Processual Civil, servindo o presente 
Instrumento como título hábil à referida cobrança; 
17.4. Ao término do prazo contratual ou, em caso de rescisão deste ajuste, a 
CONTRATADA  se obriga, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis da ocorrência em 
questão, a apresentar a CONTRATANTE , o Certificado de Regularidade do FGTS, expedido 
pela Caixa Econômica Federal, bem como a Certidão Negativa de Débito – CND, relativa à 
Contribuição Social da CONTRATADA , fornecida pelo INSS. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. A CPH, designará 2(dois) servidores para acompanhamento e fiscalização do 
contrato de execução dos serviços objeto deste Edital; 
18.2. O(s) servidor(es) especialmente designado, anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for 
necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados; 
18.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em 
que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
18.4. A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para 
os seguintes endereços: Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-C PH, com 
sede na Avenida Generalíssimo Deodoro, n.º 367, bairro Umarizal, CEP:66.055-240, 
Município de Belém, Estado do Pará; 
19.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste Contrato 
serão considerados sem efeito; e, somente o estipulado neste Instrumento e seus 
documentos têm validade para a execução do mesmo; 
19.3. A CONTRATADA  declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, 
pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 
responsabilidade pela correta execução dos fornecimentos contratados; 
19.4. A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE  de quaisquer direitos ao 
mesmo assegurado neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação 
ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer 
tempo. 
 
CLÁUSULA VIGESSIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXEC UÇÃO DO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
20.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pela Lei n.º 
5.416/87, Lei n.º 8.666/93 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 
Privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, c/c o art. 55, XII, do mesmo Diploma Legal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
21.1. O presente contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, 
no prazo de 10(dez) dias de sua assinatura, de conformidade com o art. 28, § 5º da 
Constituição do Estado do Pará.  
 
CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDAA – DO FORO 
22.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, com renúncia expressa de 
qualquer outro por mais especializado que seja para dirimir todas as questões relativas ou 
resultantes do presente contrato. 
 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 
(três) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
                     Belém/PA,      de      de 201X. 
 
 
  ______________________________________________ 
                                   ABRAÃO BENASSULY NETO 
    Diretor Presidente 
                      Companhia de Portos de Hidrovias do Estado do Pará 
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  ______________________________________________ 
                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                   Empresa 
 
 
Testemunhas : 
 
1.______________________________  
Nome:        
CPF/MF 
 
 
 
2.____________________________ 
Nome       
CPF/MF 
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ANEXO IV – 

DECLARAÇÕES (MODELOS) 

CREDENCIAMENTO 
 
A ............................ . , inscrita no CNPJ/MF nº..................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF.............., pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes 
para junto a CPH,  praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de 
PREGÃO nº .XXX.../201X, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar 
preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou 
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para 
esta licitação. 
 

Local/data 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

CPF: nº 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HA BILITAÇÃO 
(HABILITAÇÃO) 
 
A ............................ , inscrita no CNPJ/MF nº....................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou sócio(s)...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF.............., 
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação ao presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

Local/data 
_________________________________________ 
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

CPF: nº 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (HABILITAÇÃO) 
 
A ............................ , inscrita no CNPJ/MF nº....................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou sócio(s)...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF..............,  
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz (    ). 
 
Local/data 
____________________________________________ 



 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal - CEP: 66.055-240 – Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, E-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO AR TIGO 28, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (HABILITAÇÃO) 

 
A ............................ , inscrita no CNPJ/MF nº....................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou sócio(s)...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF..............., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso I do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com 
deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 28 da Constituição do Estado do 
Pará. 
 

Local/data 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVA (OPCIONAL NO CREDE NCIAMENTO) 
 
A ............................ , inscrita no CNPJ/MF nº....................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou sócio(s)...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF..............,  
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
em seu Art. 34, que essa Pessoa jurídica/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
 

Local/data 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 


