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LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI 13.303/2016 E DECRETO ESTADUAL Nº2121/2018 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018-CPL/CPH 

Processo nº 2018/421320 
 

 
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 2018. 
 

___________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
 Visando comunicação futura entre esta Companhia e essa empresa, solicito 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao(à) Pregoeiro(a) 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 170/2018-GP de 26/06/2018. 
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LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI 13.303/2016 E DECRETO ESTADUAL Nº2121/2018 
I – 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/MF nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, Bairro: 
Umarizal, CEP:66.055-240, Município de Belém, Estado do Pará, torna público para 
conhecimento dos interessados que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, 
designado(a) pela Portaria nº 170/2018-GP, de 26/JUN/2018, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2018-CL/CPH (Art. 32, inciso IV da Lei 
Federal nº 13.303/2016), tendo por critério de julgamento o menor preço (Art. 54, inciso I 
da Lei Federal nº 13.303/2016), o regime de execução da obra será de empreitada por 
preço unitário (Art. 43, inciso I da Lei Federal nº 13.303/2016), conforme as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o que faz nos termos da Lei Federal nº 13.303 
de 30/06/2016, Lei Federal  nº 10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, aos Decretos 
Estaduais de nºs 1.667 de 27/12/2016 e 2.121 de 28/06/2018, à Lei nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), a 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 2018/421320. 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
Até às  09h00  do dia   23   de  OUTUBRO         de 2018. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
DATA:  23   de  OUTUBRO     de 2018 - HORÁRIO:   09h00. 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

Imediatamente após a fase de habilitação, ou em outra data, mediante convocação do(a) 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio. 

 

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

Estado do Pará - Fone: 3221-4100/4108/4109 

 
 1.2. Se nos dias supracitados não houver expediente o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” 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 
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licitante acompanhar essas informações, ficando isenta o(a) Pregoeiro(a) de qualquer 
responsabilidade por falhas decorrente do não recebimento pelo Sistema Eletrônico, de 
quaisquer das mensagens emitidas pela CPH, informando também que as dúvidas sobre o 
edital poderão ser feitas, preferencialmente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 
prevista para a abertura da licitação, mediante provocação por escrito. 

1.4. Os questionamentos encaminhados por e-mail deverão estar em arquivo 
editável (.doc, .xls ), e após respondidos serão disponibilizados a todos os interessados 
para consulta no site www.cph.pa.gov.br. 

1.5. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma 
proponente implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram 
consideradas suficientes. 
 
II. DO OBJETO 

2. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação 
de obras e serviços de engenharia para a Reforma e Adequação do Trapiche e do 
Mercado de Peixe do Município de Maracanã, Estado do Pará, para atender a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

 
III. 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 em processo de 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 no item 6 e seus respectivos subitens deste Edital. 

 3.1.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe 
de Apoio à vista dos originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

3.2. Nos termos do Art. 38, Lei Federal nº 13.303/2016, estará impedida de participar 
de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a 
empresa: 
 I- Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante; 
 II- Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista; 
 III- Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 
 IV- Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
 V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br
http://www.cph.pa.gov.br.


 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018-CPL/CPH 

Processo nº 2018/421320 
 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 
(91)3221-4100/4102- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br    

 VI- Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção; 
 VII- Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 VIII- Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
 
3.3 - Aplica-se a vedação prevista no item nº 3.2: 
 I- Á contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
 II- A quem tenha relação de parentesco, até o 3º(terceiro) grau civil, com: 

       a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; 
       b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 

atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 
       c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia 

mista esteja vinculada. 
 III- Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de 
economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 
 
IV. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 
4.1. 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; 
4.2. Entende-se por documento credencial: 
 4.2.1. Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa 
licitante. 
 4.2.2. Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa representá-la em qualquer fase desta licitação. 
 4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 4.4. O documento credencial deverá ser apresentado ao(à) Pregoeiro(a) no início 
dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta” 
ou quando esta o exigir. 
 4.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá 
o seu representante de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 
V – DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA MICROEMPRESA-ME E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. 
5.1. 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. 
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5.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC nº 123/2006, (modelo 
anexo). 

 
VI. DA HABILITAÇÃO 
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 021/2018-CPL/CPH 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

 
6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 58, Inciso I) 
 6.1.1. Cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is); 
 6.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 6.1.3. 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 
 6.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
6.2. DA REGULARIDADE FISCAL - (Art. 58, Inciso I) 

 6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 6.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, através de Certidão de 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.  

 6.2.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

 6.2.4. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (CNDT). 
 6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos 

Estaduais). 
6.2.5.1. 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. 

 6.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. 
 6.2.7. Para fins de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com efeito 

de negativas, conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
 6.2.8. 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 
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei 
Complementar nº123/2006). 

6.2.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME´S 
e EPP´S, será assegurado às mesmas o prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, 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 negativa (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar nº 123/2006). 

6.5.6 – 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). 
 
6.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA- (Art. 58, Inciso III) 

6.3.1. Apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta, mediante a obtenção de índices de 
Liquidez Geral - LG (não inferior a 1,0), Solvência Geral – SG(maior ou igual a 1,0) e 
Liquidez Corrente – LC (não inferior a 1,0),  resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG =                              Ativo Total                           . 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC =   Ativo Circulante . 
           Passivo Circulante 
 

 6.3.2. A empresa, que apresentar resultado igual ou menor que um (< 1,0), em 
qualquer dos índices referidos no subitem 6.3.1, deverá apresentar, como condição para 
sua habilitação, balanço patrimonial vigente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, comprovando que possui patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do valor total estimado para o contrato, correspondente a R$97.995,73 
(noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).  

6.3.3. Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador 
ou técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, com 
respetiva certidão de regularidade e registro, os quais deverão ser extraídos da 
demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente na 
forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar 
inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão 
ou apresentação a posteriori. 
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6.3.4- Entenda-se como “último exercício social já exigível” o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do ano 2017, conforme entendimento do 
Tribunal de Contas da União (Acórdão 1999/2014 – Plenário – TCU). 
 6.3.5. 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. 
 
6.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - (Art. 58, Inciso II) 
6.4.1. Apresentação de pelo menos 1 (um ) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por 
pessoa jurídica do direito público ou privado comprovando a aptidão para as atividades 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, e que façam 
explícita referência às parcelas de maior relevância que permitam aferir proximidade de 
características funcionais e técnicas dimensionais e qualitativas com os serviços 
necessários à realização do objeto desta licitação. 

6.4.1.1. Para efeito de comprovação da capacidade técnica, caso a licitante não 
possa comprovar a execução de todas as atividades num só atestado, deverá apresentar 
tantos atestados quantos necessários para completar a comprovação para todos os 
serviços objeto deste Edital. 

6.4.1.2- Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da 
licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho de Classe Competente, da região a 
que estiver vinculada, quando couber, que comprove o exercício da atividade relacionada 
com o objeto da licitação. 
 

a) Comprovação pela CONTRATADA de possuir em seu quadro técnico permanente 
profissional com Certidão de Acervo Técnico (CAT), com atestado, contendo na data 
prevista para entrega da proposta, (um) Engenheiro Civil detentor de pelo menos 1 (uma) 
CAT (dos itens do quadro abaixo), que será os profissionais responsáveis pelo objeto 
desta licitação (Serviços e obras de Engenharia Civil), devendo ser fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) correspondente ao serviço prestado, comprovando que o profissional já 
prestou os serviços relacionados e pertinentes ao objeto desta licitação. O engenheiro civil 
deverá apresentar além da comprovação exigida, a Certidão de Registro e Quitação na 
entidade Profissional competente (CREA); 

 

RELAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA DO MUNICÍPIODE MARACANÃ-PA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDA
DE 

01 Cravação de estaca de concreto. m 50 

02 Concreto armado de 25MPA m³ 100 

03 Reforma de edificações. und 2 
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 6.4.1.4- A CONTRATADA deverá manter também na obra durante todo o seu 
período de execução os engenheiros civil ou naval, que permitam a execução com 
perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração da obra.  
 
6.4.2 – A empresa licitante deverá comprovar ainda: 

6.4.2.1. Declaração de Vistoria e Orientações Técnicas, conforme modelo Anexo 
ao Edital de que a Empresa Licitante, através do seu Responsável Técnico, obteve todas 
as informações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços licitados, assim 
como as condições de execução das mesmas. A Vistoria e a Orientação Técnica deverão 
ser emitidas somente ao (s) responsável (eis) técnico (s) da empresa licitante, através da 
visita técnica. 

 
6.4.2.2. A Visita Técnica será realizada em uma única data e horários seguintes: das 

08h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00 horas, do dia 18 de outubro de 2018 (quinta -
feira), tendo como ponto de encontro os seguintes endereços:  

a) Reforma e Adequação do Trapiche  e do Mercado de Peixe de Maracanã, 
localizado na Rua Barão do Rio Branco, S/N, Bairro: Centro, CEP:68.710-000, no 
Município de Maracanã, Estado do Pará. 

 
6.4.2.3- Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo Contratante principal 

da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos 
seguintes documentos:  

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do contrato; ou  

b) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; ou  

c) Contrato firmado entre contratado principal e o Licitante subcontratado, 
devidamente registrado no Conselho de Classe Competente.  

Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por 
empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.  

6.4.2.4- Apresentar somente as certidões necessárias e suficientes para a 
comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as 
exigências. 

6.4.2.5- A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionados 
do será realizada mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho que demonstre a 
identificação do profissional onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou contrato de 
prestação de serviço com assinaturas reconhecidas. 

6.4.2.6- As certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidas por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho 
de Classe Competente, quando couber, neles constando os contratos, nomes do 
contratado, do contratante e discriminação dos serviços.  

 
VII. PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. 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: 
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COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018-CPL/CPH 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

 
7.2. 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: 

7.2.1. Proposta em 1(uma) via, conforme modelo sugerido no Anexo II, 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. 

7.2.2. 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). 

7.2.3. Planilha Orçamentária Detalhada, onde constem os quantitativos e seus 
respectivos preços unitários, os preços parciais e preço global da obra, contendo no 
mínimo os itens descritos no Anexo III – Planilha de Estimativa de Preços Unitários, 
bem a licitante deverá apresentar a Planilha de Composição de BDI utilizado para a 
composição dos seus preços, Cronograma Físico Financeiro detalhado dos serviços 
propostos, Planilha de Custos Indiretos, Tributos, Tabela de Encargos e Lucro, cotados em 
moeda nacional (R$), em algarismo e por extenso de preferência, sendo que: 
7.3. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. 
Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o menor 
valor. 
7.4. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de classificação será da 
exclusiva e total responsabilidade do licitante. 
7.5. Ocorrendo apresentação de serviços incompatíveis com os serviços exigidos e/ou 
erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de valores monetários 
incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 
7.6. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data 
da apresentação das propostas. 
7.7. 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. 
7.8 Declaração de que os prazos de execução dos serviços não serão superiores aos 
indicados ou aos solicitados na forma deste Edital. 
7.9. 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 Artigo 81 da Lei 
nº. 13.303/2016. 
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7.10. 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. 
7.11. 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. 
 
7.12 - DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.12.1. 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. 
7.13. Serão considerados INABILITADOS os licitantes que não atenderem ao item 6 e 
subitens deste Edital, deixarem de apresentar a documentação solicitada ou 
apresentarem-na com vícios; 
 
7.14- Da apresentação das Declarações: 

7.14.1- 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;  

7.14.2 – 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. 

7.14.3 – Apresentar declaração de Aceitação e Declaração do Disposto no §6º do 
artigo 28 da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo do Anexo ao Edital. 
 
VIII – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DOS 
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS E DA ABERTURA DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
8.1- A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento 
estabelecido no Art. 51 da Lei Federal nº 13.303/2016 e terá INVERSÃO DE FASES, 
conforme previsto no §1º do Art. 51 do citado diploma legal. 
8.2- Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento, serão recebidas a Documentação 
e Propostas após o início dos trabalhos de abertura desta licitação. 
8.3- Os invólucros de nº 1 e 2 serão recebidos pela Pregoeira até a data e hora limite 
previsto no preâmbulo deste Edital. 
8.4- Após ter a Pregoeira ter declarado encerrado o prazo para recebimento dos 
invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
acréscimos à documentação e às propostas, exceto a promoção de diligências que a 
Pregoeira entender necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório. 
8.5--Depois de encerrado o recebimento dos invólucros de nº 1 e 2, serão abertos 
inicialmente os invólucros de nº 1, os documentos serão rubricados pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes, que poderão a seu 
exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da documentação na mesma Sessão ou 
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em outra, cuja data será, então, fixada oportunamente, quando as licitantes terão vistas da 
documentação, para exame.  
8.6 - Neste último caso, o invólucro de nº 2, devidamente fechado, será, também, rubricado 
pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes, permanecendo em 
poder da CPH, até que seja decidida a habilitação.  
8.7- Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a critério da Pregoeira, a 
licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, 
defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste instrumento.  
8.8- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas 
e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame; 
8.9- A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
nº 8.666/1993, sendo facultado à CPH convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
8.10– O tratamento diferenciado previsto no item 8.8 somente será concedido se as 
microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a 
documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. 
8.11- Se todos os licitantes forem inabilitados, a CPH poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação escoimada da causa que a ensejou. 
8.12- O recurso referente a esta fase será apresentado no prazo de 5(cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido ao Presidente da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, por intermédio da Pregoeira, 
que poderá, após cumprir o disposto no item seguinte, reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-lo ao Diretor Presidente desta CPH, devidamente informado 
8.13- O recurso interposto será encaminhado, por cópia e/ou encaminhado via e-mail e 
disponibilizado no site da CPH, às demais licitantes, que poderão contra arrazoar, caso 
queiram, no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do seu recebimento/divulgação.  
8.14 As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas na CPH, no prazo de 30 
(trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da 
habilitação. Decorrido esse prazo, a CPH providenciará a eliminação dos mencionados 
documentos.  
8.15- O(a) Pregoeiro(a) após julgar e declarar habilitados os licitantes que tenham atendido 
aos requisitos do Edital e da legislação específica procederá à abertura e o avalição das 
propostas de preços.  
 
VIX – DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
9.1- Conforme previsto no Art. 51, Lei Federal nº 13.303/16, o(a) Pregoeiro(a) procederá à 
abertura dos envelopes de propostas dos licitantes, verificando a efetividade das 
propostas. 
9.2 – A presente licitação tem como critério de julgamento o menor preço (Art. 54, inciso 
I da Lei Federal nº 13.303/2016), o regime de execução da obra será de empreitada por 
preço unitário (Art. 43, inciso I da Lei Federal nº 13.303/2016). 
9.3 - Nesse procedimento licitatório será adotado o modo de disputa aberto, conforme 
definido no § 1º, Art. 52, Lei Federal nº 13.303/2016, assim procedendo objetivando definir 
a melhor proposta: 
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9.3.1 - Após abertura das propostas, licitantes apresentarão lances públicos, sucessivos 
e decrescentes, conforme critério de julgamento definido no item 9.2, obedecida a ordem 
de classificação das propostas iniciais. 

9.3.1.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte (ME/EPP). 

9.3.1.2- Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

9.3.1.3- Para efeito do disposto no item 9.3.1.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

9.3.1.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar lance de preço inferior àquela detentora da melhor oferta. 

9.3.1.5- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do item 9.3.1.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do item 9.3.1.2, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

9.3.1.6- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 9.3.1.1 
deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
possa apresentar melhor oferta. 

9.3.1.7- Para o exercício do direito a que se refere o item 9.3.1.1, fica estipulado o prazo 
de 5(cinco) minutos para apresentação de nova proposta. 

9.3.1.8- O disposto item 9.3.1.1 deste Edital somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.3.1.9 - Nos demais casos de empate 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem 
em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate (art. 55 da Lei 
13.303/2016): 

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista 
sistema objetivo de avaliação instituído; 

III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei no 8.248, de 23/10/1991, e no § 2º do 
art. 3º da Lei no 8.666, de 21/06/1993; 

IV - sorteio. 
9.3.2.- O licitante que não ofertar novo lance quando lhe oferecido oportunidade na 

ordem definida no item nº 9.3.1 decairá do direito de fazê-lo nas rodadas de lances 
subsequentes. 

9.3.3.- Na hipótese da não contratação de alguma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será considerado melhor lance ou proposta aquela detentora da melhor 
oferta, desde que atendidas às condições habilitatórias. 
9.4 - Definido o menor lance ofertado, a Pregoeira poderá admitir a apresentação de 
lances intermediários, ou seja, iguais ou superiores ao menor já ofertado. 
9.5- O(a) Pregoeiro(a) poderá admitir o reinício da disputa aberta, após a definição do 
melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo 
menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente. 
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9.6- Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua 
efetividade, promovendo-se a desclassificação com base no artigo 56, incisos I e VI da Lei 
Federal n.º 13.303/2016, aqueles que: 

I - contenham vícios insanáveis; 
II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;  
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 
IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 

1º do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34, ambos da Lei Federal nº 
13.303/2016; 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CPH; 
VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento 

convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do 
objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

9.6.1.- A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita 
exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. 

9.6.2.- A CPH poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas 
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

9.6.3. - A verificação de preço inexequível constante no subitem nº III, do item 9.6, 
obedecerá aos critérios previstos no § 3º, Art. 56, Lei Federal nº 13.303/2016. 
9.7. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na 
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da 
desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Pregoeira da CPH 
negociará condições mais vantajosas com quem o apresentou. (Art. 57). 

9.7.1.- A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

9.7.2.- Se depois de adotada a providência referida no item nº 9.7.1 deste artigo não 
for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada 
a licitação. 
9.8 - Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, 
o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto 
deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso. 
9.9- Em até 2 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão em que ocorrer a 
declaração do licitante vencedor, a Licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar 
nova Proposta de Preços e Planilha de Formação de Preços Unitário entre outros 
documentos exigidos no Edital, devidamente readequados ao valor ofertado e registrado 
como de menor lance. 
9.10 – O(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio rubricará e oferecera à rubrica dos 
licitantes todas as peças contidas nas propostas de preços. 
9.11- As propostas serão julgadas de acordo com os princípios da Lei 13.303/2016 e os 
preceitos estabelecidos no presente ato convocatório, obedecidos os seguintes critérios: 

9.11.1- Não poderá ser considerada qualquer oferta de vantagem ou condição não 
prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, 

9.12.2- Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
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de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, a cuja remuneração ele renuncie total ou 
parcialmente, 

9.12.3.- Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica 
assegurado à Pregoeira e/ou Comissão/Assessoria Técnica Julgadora o direito de corrigi-
los, procedendo à retificação dos cálculos passíveis de correção, se for o caso. O valor 
resultante da correção, haja vista tratar-se de erro meramente formal, não poderá alterar o 
conteúdo da proposta, e será o considerado para a classificação das propostas, 

9.12.4.- Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serão objeto de 
reformulação os critérios de julgamento previstos em Lei e neste ato convocatório. 
9.13.- Declarado o vencedor, o licitante poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da lavratura da ata ou publicação do resultado na imprensa oficial, de 
acordo com o disposto no art. 59 da Lei Federal 13.303/2016. 

9.13.1.- Interposto recurso, abrir-se-á igual prazo aos demais licitantes, que poderão 
impugná- lo. 
9.14- Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a Pregoeira, por intermédio de relatório, enviará o presente processo licitatório à 
autoridade superior para homologação e posterior adjudicação do objeto da licitação ao 
vencedor do certame. 
9.15- 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 da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
9.16- Considerando a atividade específica do licitante e o interesse da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ, é facultada ao(à) 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. 
9.17- Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 
 
X. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pelo Diretor Presidente da 
CPH/PA, após a regular decisão dos Recursos apresentados. 
10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor 
Presidente da CPH/PA homologará o procedimento licitatório.  
 
XI. DO TERMO DE CONTRATO 
11.1. Sem prejuízo do disposto nos Capítulo II, Seções I, II e III da Lei nº 13.303/2016 e 
legislação específica sobre o assunto, o contrato referente à prestação dos serviços, de 
que trata o objeto, será formalizado e conterá, necessariamente, as condições 
especificadas no Anexo VIII – Minuta do Contrato deste ato convocatório e na proposta 
do licitante vencedor, conforme preceitua o art. 68 do referido diploma legal. 
 
XII. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
12.1- Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 
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prazo de validade da proposta. 
12.2- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no Art. 83, Lei Federal nº 13.303/2016. 
12.3- Conforme estabelece o Art. 75 da Lei 13.303/2016 a CPH convocará o licitante 
vencedor para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições 
estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação. 

12.3.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período. 

12.3.2. É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o 
convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos no art. 
75: 

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório; 

II - revogar a licitação. 
 

XIII. PRAZO CONTRATUAL E RENOVAÇÃO  
13.1. O prazo contratual é de 06(seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato e 
os prazos para execução dos serviços são aqueles indicados no cronograma físico 
financeiro do Termo de Referência anexo ao presente Edital. 

13.2. A renovação e/ou Apostilamento do termo contratual respectivo deverá ser sempre 
precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pelo licitante Contratado 
continuam vantajosas para a CPH, e poderá ser renovado até o prazo máximo do Artigo 71 
da Lei 13.303/2016. 
 
XIV. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, 
desde que haja interesse da Administração Pública, com a apresentação das devidas 
justificativas, ressaltando, principalmente, os seguintes casos: 

14.1.1. Unilateralmente pela Administração Pública: 
 14.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
 14.1.1.2. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no inciso II do art. 
81 da Lei nº 13.303/2016. 
14.2. No interesse da CPH/PA, o valor do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 81, § 1º  da Lei nº 
13.303/2016. 
14.3. 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. 
14.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes 
contratantes. 
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XV - DA RESCISÃO 
15.1 São motivos para rescisão do Contrato na forma do Inciso VII do art. 69 da Lei nº 
13.303/2016. 

15.1.1 O descumprimento das cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos. 

15.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas e condições contratuais, 
especifica5ões, projetos ou prazos. 

15.1.3 O atraso injustificado na prestação do serviço. 
15.1.4 A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação a CPH. 
15.1.5 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato. 

15.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

15.1.7 A decretação de falência ou a decretação de insolvência civil. 
15.1.8 A dissolução da sociedade, por qualquer motivo. 
15.1.9 A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, 

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

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado a CPH/PA e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente 
Edital. 

15.1.11 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, assegurando ao Contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

15.1.12. 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. 

15.1.13 Não liberação, por parte da CPH, de área, local ou objeto para prestação 
do serviço nos prazos contratuais. 

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

15.3.1 Determinada por ato unilateral e estrito da CPH. 
15.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para CPH; ou 
15.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 
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15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
15.5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda a: 

15.5.1 Devolução da garantia. 
15.5.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, a execução será 
prorrogada, automaticamente, por igual período. 
15.7 Quando a rescisão ocorrer por culpa exclusiva do Contratado acarretará ao mesmo, 
sem prejuízo das demais sanções previstas pelo Regulamento Interno de Licitações da 
CPH, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
ao CPH, além das sanções previstas neste Instrumento.  
 
XVI- FISCALIZAÇÃO 
16.1. A CPH, designará 1(um) Fiscal e seu substituto para acompanhamento e fiscalização 
do contrato de execução dos serviços objeto deste Edital. 
16.2. O Fiscal e/ou comissão 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. 
16.3. 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. 
16.4. A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
16.5. O atesto do recibo e das notas fiscais deverão ter a rubrica do fiscal da CPH, para 
posterior provisionamento de pagamento da respectiva medição. 
 
XVII. DO CUSTO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  
17.1 O valor estimado para da execução dos serviços fixos objeto desta licitação é no valor 
global de R$979.957,35 (novecentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e 
sete reais e trinta e cinco centavos), considerados todos os valores inclusos de 
impostos, taxas, transportes e despesas em geral para a execução/aquisição dos 
produtos/serviços. 
 
XVIII.  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 do ano de 
2018 seguinte: 
 

Projeto/Atividade: 26.784.1435.7578 
Natureza: 449051 
Fonte: 0101 

 
XIX.  DO PAGAMENTO 
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19.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dia após o recebimento do serviço 
e/ou conforme o cronograma físico financeiro constante do Termo de Referência, por 
funcionário e/ou comissão designada para tal fim, e somente ocorrerá na data se a 
Contratada apresentar as Notas Fiscais dentro dos prazos determinados e estiver em 
situação regular e válida conforme exigido para a habilitação neste Pregão, inclusive com 
os documentos nele exigidos. 
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 CPH 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 a 
CPH  a documentação. 
 
XX. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

20.1. Caberá a CPH: 
 a) permitir acesso dos empregados do Contratado, devidamente identificados, às 
suas dependências para execução dos serviços; 
 b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado para a perfeita execução dos serviços; 
 c) tornar disponível, quando for o caso, instalações e equipamentos necessários à 
prestação dos serviços; 
 d) impedir que terceiros prestem os serviços objeto desta licitação; 
 e) atestar as faturas correspondentes, por intermédio da respectiva área 
competente e efetuar o respectivo pagamento se atendidas às demais disposições nas 
condições e nos prazos estipulados em contrato; 
 f) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Contratado, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pela CPH, não devem ser interrompidos, após emissão da 
Ordem de Serviço; 
 g) rejeitar, no todo ou em parte, os empregados e os serviços, fora do 
estabelecido e que estejam em desacordo com o do Edital e com o Contrato; 
  

20.2. Caberá a Contratada: 
a) prestar os serviços de acordo com o estipulado no Termo de Referência, 
b) elaborar e apresentar à CPH relatório das atividades executadas; 
c) selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando profissionais portadores de atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas CTPS, respeitando 
principalmente as exigências contidas no Termo de Referência; 
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d) manter um preposto em contato direto e constante com a CPH, durante a 
execução do contrato; 

e) responder pelos danos causados diretamente à CPH ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CPH; 

f) orientar seus funcionários a manter sigilo sobre fatos, atos, dados ou documentos 
de que tome conhecimento e que tenham relação ou pertinência com a CPH, durante e 
após a prestação dos serviços, sujeitando-se a aplicação das sanções civis e penais pelo 
descumprimento; 

g) zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 48 (quarenta e oito) horas; 

h) atender de imediato as solicitações do Fiscal do Contrato, corrigindo no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção 
na prestação dos serviços contratados; 

i) comunicar ao Fiscal do Contrato responsável pela fiscalização e acompanhamento, 
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários; 

j) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu 
preposto; 
  
20.3. Caberá ainda à Contratada: 

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CPH; 

b) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou contingência; 

c) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no 
Edital não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CPH, nem poderá onerar o 
objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CPH. 
 
XXI. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO PROPONENTE 
 21.1.1. 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 2(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
21.2. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA 
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 21.2.1. 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. 
 21.2.2. Ocorrendo à hipótese referida no subitem 21.2.1, a CPH determinará a 
anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a Adjudicatária, assegurado o contraditório e 
ampla defesa, sujeita às seguintes sanções: 
 a) aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do 
valor total da proposta; e 
 b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a União, Estados e Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

21.2.3. O valor da multa de que trata o subitem 21.2.2 alínea a 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-DAE. 
 21.2.4. Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da adjudicatária, 
a CPH, por intermédio da DIRAF/CPH, adotará as medidas cabíveis visando à cobrança 
por via judicial.  
 
21.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA 
 21.3.1. A multa compensatória, 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. 82 da Lei nº 13.303/2016, independente das demais cominações legais 
cumulativas. 
 21.3.2. A adjudicatária não incorrerá em multa compensatória quando houver 
prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CPH, em decorrência de impedimentos 
efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 
acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 
 
21.4. DAS ADVERTÊNCIAS 
 21.4.1. A aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
 a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não 
acarretem prejuízos para a CPH, independentemente da aplicação de multa moratória; 
 b) execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade 
não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 
 c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços para a CPH, a seu critério, desde que não sejam passíveis 
de sanção mais grave. 
 
21.5. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 21.5.1. As sanções de que tratam o item 21 serão aplicadas pelo Presidente da 
CPH. 
 21.5.2. Dos atos praticados pelo Diretor da DIRAF/CPH, caberá recurso Presidente 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará no prazo de 5 (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 
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úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para apreciação e 
decisão da autoridade superior. 
 21.5.3. 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/CPH ou pelo Fiscal do 
Contrato, conforme o caso, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito 
administrativo, de acordo com as disposições legais. 
 21.5.4. 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 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 
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. 
 
XXII. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
22.1. 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. 

 
XXIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. 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; 
23.2. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação E SEUS ANEXOS, 
PREVALECERÃO AS DISPOSIÇÕES DO PRIMEIRO. 
23.3. 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  
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, 25 de setembro de 2018. 
 

 
 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira  
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Portaria nº170/2017-GP de 26/06/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO MERCADO DE PEIXE E TRAPICHE DE MARACANÃ. 

 

1. DEFINIÇÃO DO PRODUTO 

1.1. OBJETO 

Este termo de referência tem como propósito estabelecer as normas e condições 

necessárias para o desenvolvimento dos serviços de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO DE PEIXE E 
TRAPICHE DE MARACANÃ LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ. Da mesma forma, 

pretende-se fixar as obrigações e os direitos da Companhia de Portos e Hidrovias do 

Estado do Pará– CPH, bem como da firma executora dos serviços a ser CONTRATADA. A 

execução dos serviços obedecerá rigorosamente às presentes especificações e demais 

detalhes técnicos fornecidos pela CPH. 

1.2. JUSTIFICATIVA 
O presente termo de referência visa atender o critério de segurança durante a 

atracação de embarcações no trapiche no município de Maracanã, no Estado do Pará, 

bem como, melhorar as condições físicas existentes e garantir a integridade do embarque 

e desembarque do pescado e a comercialização do mesmo, em face dos esforços de 

atracação gerados pelo impacto das embarcações no momento da atracação. Destarte, o 

presente tem por objetivo promover a execução dos serviços de engenharia para reforma e 
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adequação do mercado de peixe e trapiche de maracanã de maneira a possibilitar as 

condições físicas existentes.  

1.3. DESCRIÇÃO DAS OBRAS 

A execução dos serviços objeto do presente termo de referência serão executadas 

de acordo com o projeto e especificações, sendo parte constituinte: 

 

1.3.1. Fundações em concreto armado; 
1.3.2. Cravação de estacas; 
1.3.3. Serviços de alvenaria, pintura, reboco e esquadrias; 
1.3.4. Serviços de instalações elétricas e hidrossanitárias; 

1.4. CONCEITOS, TERMINOLOGIAS E DEFIINIÇÕES 
Para os estritos efeitos deste documento, serão adotadas as seguintes definições: 

1.4.1. Termo de Referência - TR: 

Termo de Referência (TR) é um instrumento que se vincula ao processo licitatório, 

e estabelece a conexão entre a contratação e o planejamento existente, expondo o 

alinhamento e a estratégia dos projetos, serviços, obras, melhorias e ou adequações a 

serem executadas. O Termo de Referência tem o propósito de estabelecer a natureza, 

abrangência, responsabilidades e atribuições para as propostas a serem CONTRATADAS.  

1.4.2. Contratante: 

Órgão que contrata a execução das obras e serviços estabelecidos no objeto a ser 

pactuado. É a pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, que executa diretamente 

serviços e obras, ou promove a sua execução através de licitação, contratação, seleção ou 

concurso, cabendo-lhe a direção, coordenação, supervisão, fiscalização e controle geral 

dos trabalhos. 

1.4.3. Contratado: 

É a pessoa jurídica contratada para execução das obras e serviços, cuja proposta 

foi aceita pela CONTRATANTE. 

1.4.4. Projeto: 
É um esforço temporário para alcançar alguns objetivos em um momento definido, 

tem a finalidade de criar um produto/serviço único (PMBOK, 2008). 
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De acordo com a NBR 5670/77 (ABNT) projeto significa: definição qualitativa e 

quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de um serviço ou obra de 

engenharia e arquitetura, com base em dados, elementos, informações, estudos, 

discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.  

1.4.5. Projeto Básico: 

De acordo com a Lei 13.303/2016, art.º 42, VIII – É conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 

conter os seguintes elementos: 

 Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

 Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

 Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 

a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

 Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar 

o caráter competitivo para a sua execução; 

 Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

 Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

1.4.6. Projeto Executivo 
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"É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT". Lei n.º 13.303/2016, Art.42º, XI. 
Portanto o projeto executivo é a reunião de informações técnicas necessárias e 

suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e 

completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem 

e execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes. Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo será constituído por 

um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do 

memorial de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto. O Projeto 

Executivo conterá ainda a revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e 

obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais 

ajustes realizados no Projeto Básico." 

 

1.4.7. Norma  

Norma é o documento técnico que estabelece as regras e características mínimas 

que determinado produto, serviço ou processo deve cumprir, permitindo uma perfeita 

ordenação e a globalização dessas atividades ou produtos. (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, 1940).  

 

1.4.8. Regulamento Técnico  
Regulamento técnico é documento que estabelece requisitos técnicos, seja 

diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma 

especificação técnica ou de um código de prática. Um regulamento técnico pode ser 

complementado por diretrizes técnicas, estabelecendo alguns meios para obtenção da 

conformidade com os requisitos do regulamento, isto é, alguma prescrição julgada 

satisfatória para obter conformidade (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT).  

1.4.9. Legislações  

A parte legal deve observar no que couber, as definições estabelecidas no Art. 42º 

da Lei nº 13.303/2016. Além desta regra básica devem ser atendidas todas as normas e a 

legislação pertinentes ao objeto. 

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br


 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018-CPL/CPH 

Processo nº 2018/421320 
 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 
(91)3221-4100/4102- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br    

1.4.10. Fiscalização: 

É a atividade exercida, de modo sistemático, pela Equipe Técnica da Diretoria de 

Gestão Portuária da CPH, que tem por objetivo verificar o cumprimento das disposições 

contratuais, e das ordens complementares emanadas da CONTRATANTE, em todos os 

seus aspectos, 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual do local onde 

será executada a obra, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades 

que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 

construtivos necessários à sua perfeita execução.  

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla 

interpretação, ou omissos neste Termo de Referência, deverão ser apresentados ao 

pregoeiro(a) e sua equipe de apoio através de documento e elucidados antes da Licitação 

da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da 

Licitação. 

A proposta deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, de orçamento descritivo, 

que contenha todos os serviços e seus respectivos valores unitários e totais de material e 

mão-de-obra. 

Serão de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmação de 

todos os quantitativos de suas planilhas de custos e serviços, conforme descritos nestas 

Especificações. Se dimensionados abaixo dos valores necessários, tais quantitativos não 

serão considerados como justificativa para não execução dos serviços previstos em sua 

totalidade. 

Este Termo de Referência fará parte integrante do CONTRATO, independente de 

transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar 

todas as páginas de um exemplar deste Termo de Referência, como prova do seu 

assentimento com o que nelas está contido. 

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
b) Antes de apresentar a proposta para a licitação, o interessado deverá visitar 

o local da obra, a fim de realizar o levantamento dos serviços que deverão ser executados, 
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a quantificação, qualificação e disponibilidade dos materiais a serem empregados, bem 

como tomar conhecimento da logística operacional e dos principais problemas a serem 

enfrentados. Deve ser considerada, neste caso, a complexidade e natureza específica da 

obra em função da construção naval, tendo em vista as condições de variações do nível de 

maré, entre outras características.  

Esta vistoria deverá proporcionar ao proponente o exame, a conferência e a 

constatação prévia de todos os detalhes, problemas e características técnicas do objeto a 

ser contratado, para que o mesmo tome conhecimento e possa de alguma forma, influir na 

composição de custo, além da preparação da proposta para execução do objeto 

especificado e consequente execução da obra. Portanto, após os conhecimentos 

necessários da região e demais informações coletadas, o proponente poderá se credenciar 

ao recebimento do atestado de visita, que será fornecido no local pelo o representante da 

CPH. 
c) A proponente deverá apresentar anexado a sua proposta, todas as 

composições de custos unitários dos serviços contidos nas planilhas, composições 

auxiliares, a Composição referente à Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, Composição 

de Leis Sociais e ainda o Cronograma físico – financeiro da obra. 

d) Os valores dos serviços relacionados nestas especificações, e que não 

constarem diretamente da planilha de quantitativos, deverão ser considerados, e seus 

custos diluídos nos itens afins, e contidos nas composições de custos, quando for o caso. 

e) Nas especificações devem ficar perfeitamente entendidas que todos os 

casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 

subentendido a condição "ou similar" a juízo da fiscalização. 

f) Nos preços unitários totais deverão estar incluídas todas as despesas, 

diretas, indiretas e BDI, entre outras tais como: compra de materiais, uso de equipamentos, 

instalação e manutenção de canteiro de obra, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, 

controles tecnológicos, levantamentos topográficos, sistema de combate a pequenos 

incêndios (extintores). 

g) A CONTRATADA deverá ter Registro ou inscrição na entidade profissional 

competente (CREA); 

h) Comprovação pela CONTRATADA de possuir em seu quadro técnico 

permanente profissional com Certidão de Acervo Técnico(CAT), com atestado, contendo 

na data prevista para entrega da proposta, (um) Engenheiro Civil detentor de pelo menos 

1 (uma) CAT (dos itens do quadro abaixo), que será os profissionais responsáveis pelo 
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objeto desta licitação (Serviços e obras de Engenharia Civil), devendo ser fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) correspondente ao serviço prestado, comprovando que o 

profissional já prestou os serviços relacionados e pertinentes ao objeto desta licitação. O 

engenheiro civil deverá apresentar além da comprovação exigida, a Certidão de Registro e 

Quitação na entidade Profissional competente (CREA); 

 

RELAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO MUNICÍPIODE 
MARACANÃ-PA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

01 Cravação de estaca de concreto. m 50 

02 Concreto armado de 25MPA m³ 100 

03 Reforma de edificações. und 2 

i) A CONTRATADA deverá manter também na obra durante todo o seu 

período de execução os engenheiros civil ou naval, que permitam a execução com 

perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 

administração da obra.  

j) A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência à fiscalização o 

nome dos Engenheiros responsáveis, com suas prerrogativas profissionais. 

k) A fiscalização da CPH se reserva o direito de exigir a substituição do 

profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demostre insuficiente perícia 

para a condução dos trabalhos ou disposição em executar as ordens da fiscalização. 

l) A CONTRATADA terá responsabilidade na forma da Lei - Art. 618 do 

Código Civil Brasileiro, pela qualidade, segurança e garantia das obras e serviços. 

m) A não observação, em tempo hábil, pela fiscalização, da execução de parte 

ou o todo de uma obra ou serviço de forma insatisfatória, não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA em tornar satisfatório toda ou parte da obra ou serviço. 

n) A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo 

causado ao patrimônio da CPH, ou a terceiros, decorrentes da utilização inadequada de 

pessoal, equipamentos, máquinas, ferramentas ou materiais. 

o) A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica dos 

referidos serviços da ‘alínea g’, devendo ser fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, para comprovação sapiência no supracitado serviço. 
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3.1. COMPETE À CONTRATADA 
a) Atender prontamente quaisquer informações solicitadas pela Fiscalização da 

CPH, referentes às análises de materiais, ensaios de laboratórios ou dados referentes à 

obra ou serviços. 

b) Facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização da 

CPH, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente 

às solicitações que lhe forem efetuadas. 

c) Executar todas as obras, serviços e instalações especificados e entregar em 

condições de funcionar plenamente. 

 

d) Executar quaisquer serviços ou entregar materiais necessários à conclusão 

das obras e serviços, mesmo quando não expressamente indicado no projeto ou 

especificações. 

e) Manter o livre acesso da fiscalização à todas as dependências da obra, 

incluindo os depósitos de materiais. 

f) Entregar os serviços totalmente concluídos, com todas as áreas 

desocupadas, livres de sobras, entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestígios 

remanescentes. 

g) Cumprir todas as prescrições referentes às leis trabalhistas e da previdência 

social. 

3.2. CABE À FISCALIZAÇÃO 
A relação mútua entre a CPH e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da 

FISCALIZAÇÃO, a qual irá exercer ação fiscalizadora dos trabalhos, durante todo o 

período de sua execução. Essa FISCALIZAÇÃO será exercida por 1 empregado público e 

seu substituto da Equipe Técnica da DIRGEP, os quais serão designados através de 

Portaria pelo Diretor Presidente da CPH, devendo: 
a) Ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a qualquer indenização, no caso de 

não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer reclamação sobre a 

utilização inadequada de equipamentos e/ou materiais que venham comprometer no 

resultado do produto final dos trabalhos. 

b) Cobrar da CONTRATADA a retirada da equipe executora dos trabalhos, 

imediatamente, qualquer empregado que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a 
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demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

c) Exigir da CONTRATADA a manutenção na obra de um registro diário das 

ocorrências importantes ao andamento das obras, devendo, à FISCALIZAÇÃO, atestar, em 

caso de concordância com o descrito e, podendo, também, acrescentar algo que considere 

relevante. 

d) Confirmar à CONTRATADA, que todas as comunicações entre a 

FISCALIZAÇÂO e a CONTRATADA ou vice-versa, deverão ser transmitidas por escrito em 

ofício ou memorando e/ou através de e-mail, e só assim produzirão seus efeitos, as 

mensagens enviadas via aplicativos de celular não serão consideradas oficiais. Devendo a 

CONTRATADA emitir um relatório quinzenal para a FISCALIZAÇÃO como modo de 

controle do andamento dos serviços. 

e) A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar a execução das obras ou serviços 

com base no Projeto, Especificações, Normas, Legislação em vigor e Disposições 

Contratuais. 

f) Aprovar, previamente, o plano de execução das obras ou serviços, 

apresentados pela CONTRATADA, que deverá conter todos os processos e métodos de 

trabalho. 

g) Emitir em tempo hábil, formalmente, para a CONTRATADA, através de 

memorando ou anotação no diário de ocorrências da obra, todos os pareceres, 

orientações, informações, e solicitações julgados necessários, sendo que também poderá 

ser feito anotações e solicitações através de equipe técnica específica que deverá 

acompanhar via Gerenciamento, Acompanhamento e Supervisão os serviços e obras. 

h) Avaliar qualquer solicitação para a modificação no Cronograma Físico da 

Obra, execução de serviços extraordinários, ou outra alteração no projeto. 

i) Inspecionar as obras em sua totalidade.  

j) Atender prontamente a qualquer consulta formulada, desde que pertinentes, 

e solicitar o seu registro, pela CONTRATADA, no Diário de Ocorrências. 

k) Promover, acompanhar e certificar as medições e avaliações, e encaminhar 

à DIRGEP- CPH as faturas devidamente certificadas, dentro dos prazos estabelecidos no 

Contrato. 

l) Encaminhar à DIRGEP- CPH, em tempo hábil, toda a documentação e 

informações necessárias ao controle Técnico-Administrativo. 

m) Exigir, quando for o caso, que a CONTRATADA apresente os comprovantes 

de Coletas de Preços, Faturas, Notas, certificado de qualificação e outros documentos. 
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n) Dar ciência à DIRGEP - CPH, de ocorrências que possam levar a aplicação 

de penalidades à CONTRATADA, em inadimplemento de cláusulas contratuais. 

o) Relatar antecipadamente, à CONTRATANTE, ocorrência ou circunstâncias 

que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou que possam trazer 

prejuízos a terceiros. 

p) Entregar à DIRGEP - CPH a pasta da fiscalização, com toda a 

documentação, bem como o “as built” após o término da obra, que deverá ser concluída 

com o termo de Recebimento Definitivo da obra ou serviço, contratado. 

q) Os casos omissos ou as dúvidas que porventura surgirem no decorrer dos 

serviços e obras serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO com a anuência da DIRGEP-CPH.  

3.3. DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS 
Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um "Diário de 

Ocorrências", permanentemente disponível para os lançamentos no local da obra ou 

serviços. 

Deverão ser obrigatoriamente registrados no "Diário de Ocorrências" pela 

CONTRATADA: 

a) A quantidade diária de operários e sua função. 

b) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos. 

c) As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência. 

d) As consultas à fiscalização. 

e) As datas de início e conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o 

cronograma aprovado. 

f) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos. (Ver item 3.4.) 

g) As respostas às interpelações da fiscalização. 

h) A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou 

serviço. 

i) Outros fatos que a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

Deverão ser obrigatoriamente registrados no "Diário de Ocorrências" pela 

Fiscalização: 

a) As observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no 

diário de obras. 

b) As observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os 

projetos, especificações, prazos e cronogramas. 
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c) As soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, 

com correspondência simultânea para autoridade superior. 

d) As restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 

trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe. 

e) Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devam ser objeto de registro. 

3.4. ACIDENTES 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer 

acidentes no trabalho durante a execução dos serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas e, ainda, a danificação ou destruição da obra resultantes de casos 

fortuitos e por quaisquer causas que impeçam a aceitação definitiva dos trabalhos pela 

CPH, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de 

proteção individual e coletiva necessários ao bom desempenho dos trabalhos. Os 

equipamentos de proteção individual serão fornecidos conforme a função de cada 

empregado e condições de risco da área de atuação. Para isso a CONTRATADA deverá 

possuir os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de 

Proteção Coletiva) básicos de uso obrigatório e os complementares que serão fornecidos 

em função de condições especiais de trabalho.  

4. PROJETOS 
Com este Termo de Referência, serão disponibilizados os seguintes documentos 

para auxilio na execução dos serviços objetos do presente Termo de Referência: 

a. Projeto executivo de arquitetura; 

b. Projeto Naval. 

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os desenhos, dos projetos, das especificações e da documentação técnica fornecida 

pela CPH para a execução da obra. 

A CONTRATADA deverá elaborar um documento informando à CPH os resultados 

desta verificação preliminar, obrigatoriamente feita antes do início dos serviços, apontando 

discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressões às normas 

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaraços ao 

perfeito desenvolvimento da obra. 
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A execução de todos os serviços decorrentes dos projetos e detalhes fornecidos 

será considerada parte integrante da obra. 

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá alegar engano ou erro de projetos 

fornecidos com este Termo de Referência para justificar qualquer incorreção na execução 

da obra ou serviços que não observem a boa técnica. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA e Normas Estaduais prevalecerá a prescrição contida nas 

normas desses órgãos. 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Serão documentos complementares deste Termo de Referência, independentes de 

transcrição: 

• Todas as normas da ABNT relativas ao objeto deste Termo de Referência; 

• Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

• As normas do Governo do Estado do Pará e de suas concessionárias de serviços 

públicos e Secretarias Especificas relacionadas com objeto deste TR 

• As normas do CREA/PA e CAU/PA. 

• As normas da CAPITANIA DOS PORTOS e ANTAQ 

6. EXECUÇÃO DA OBRA 
As obras e/ou serviços devem ser executados de acordo com os Projetos, e os 

Cadernos de Especificações técnicas, definidos e fornecidos em anexo ao respectivo 

Edital, pela CPH. Contudo, caso haja a necessidade de eventuais substituições de 

materiais e/ou alterações nos Projetos, é impreterível a apresentação por escrito das 

razões determinantes. 

Os Projetos e demais documentos existentes nas dependências da CPH, referentes 

ao objeto deste Termo de Referência, serão colocados à disposição da CONTRATADA. 

Contudo, a CONTRATADA se incumbirá de executar quaisquer conferências e/ou 

levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

6.1. Serviços Preliminares 

6.1.1. Placa da Obra  

Deverá ser colocada na obra a placa do empreendimento, cujo modelo será 

fornecido pela Fiscalização, dentro da medida quantificada em planilha fornecida pela 
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CPH, em local a ser definido pela Fiscalização, sendo colocadas no início da obra, e 

permanecendo até o final do contrato. 

6.1.2. Taxas e Licenças 

a) A empresa deverá providenciar a regularização da obra nos órgãos competentes 

apresentando à fiscalização o registro no CREA, na Prefeitura local e no INSS. 

b) Deve ser previsto no item também as despesas como os impostos recolhidos 

sobre o faturamento. 

c) A obtenção de licença para execução e aprovação de projetos junto aos órgãos 

públicos, bem como taxas, emolumentos e obtenção de alvarás e outros documentos 

necessários exigidos é de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo, portanto 

serem previstos e orçados. 

d) A Executante deverá apresentar ART emitida pelo CREA referente à execução 

da obra e/ou serviço, com a respectiva taxa recolhida no início da obra e a apresentação 

da ART de conclusão com a respectiva taxa recolhida ao final da obra. 

6.1.3. Mobilização e Desmobilização 
A CONTRATADA deverá fazer a Mobilização e a Desmobilização de Pessoal, 

Máquinas Equipamentos, Ferramentas e tudo quanto for necessário para o bom 

desenvolvimento da Obra. 

6.1.4. Locação da Obra 

a) Os trabalhos de locação serão executados através de método topográfico com 

auxílio de instrumentos de precisão (teodolito, nível) 

b) As exigências do parágrafo anterior não eximem a responsabilidade da 

CONTRATADA da obrigação de executar por sua conta e no prazo estipulado, as 

modificações, reposições, demolições e correções resultantes de erro na locação. 

6.2. Canteiro de Obras 

a) A CONTRATADA deverá planejar a instalação do canteiro de obras, caso seja 

necessário a sua implantação, e deverá propor à Fiscalização o local, ou locais, onde 

pretende instalá-lo, e ainda promover o isolamento do mesmo, a fim de evitar o trânsito de 

pessoas estranhas à obra. 
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b) Todas as despesas com o projeto e a construção do canteiro de obras, 

manutenção, administração e abastecimentos (de água, energia etc.), serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

c) A CONTRATADA será responsável pela ordem nas áreas sob sua 

responsabilidade, mantendo vigilância ininterrupta até a conclusão do Contrato (entrega 

definitiva da obra). 

d) A CPH não será responsabilizada por eventuais danos ou perdas de materiais e 

equipamentos da CONTRATADA, que venham a ocorrer nas áreas delimitadas para a 

execução dos serviços e obras. 

6.3. Equipe Técnica da CONTRATADA 

a) A CONTRATADA deverá confirmar, mediante comunicação por escrito à 

Fiscalização, os nomes dos Engenheiros Responsáveis de acordo com a proposta 

apresentada no processo licitatório pelo andamento dos serviços, que deverá ter 

experiência anterior na execução de obra de engenharia similar, ser registrado no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura local e estar no pleno uso de suas 

atribuições profissionais.  

b) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA 

deverá dar assistência integral à obra, em horário pré-fixado, de forma a permitir que a 

Fiscalização possa contatar, com maior agilidade, o representante, sempre que houver 

necessidade. 

c) A CONTRATADA deverá relacionar por escrito todos os funcionários, cargos e 

funções, e entregar o mesmo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 

assinatura do contrato, notificando por escrito quando ocorrer qualquer alteração no 

decorrer da obra.  

6.4. Subcontratação 

a) A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar 

todos os serviços objeto do contrato.  

b) A CONTRATADA somente poderá contratar parcialmente ou em caso 

específicos, serviços especializados, com prévia autorização da DIRGEP - CPH, 

comprovada a idoneidade técnica da equipe executora.  
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c) Se autorizada efetuar a contratação e excepcionalmente (em casos específicos) 

de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das 

atividades, sendo responsável por esta, perante a CONTRATANTE, bem como, 

responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto deste tipo de contratação. 

6.5. Metodologia 

6.1.1 Normas e Regulamentos  
Além do que estiver explicitamente indicado neste Termo de Referência e nos 

desenhos referentes ao projeto executivo, deverão ser obedecidas entre outras as 

seguintes normas:  

 NBR 13133/1994 – Execução de levantamento topográfico 

 NBR 5629/2006 – Execução de Tirantes Ancorados no Terreno 

 NBR 12655/2006 – Concreto de Cimento Portland – Preparo, Controle e 

Recebimento – Procedimento 

 NBR 10.839/ 1989 – Execução de obras de arte especiais em concreto armado.  

 NBR 14.931/2004 – Execução de estruturas de concreto- procedimentos.  

 NBR 12.655/1996 – Concreto, preparo, controle e recebimento.  

 NBR 6.118/ 2014 – Obras e projetos em concreto Armado.  

 NBR 12.615/ 1996 – Concreto, preparo, controle e recebimento.  

 NBR 7.198/ 1984 – Cargas móveis em portos e passarela de pedestre.  

 NBR 8.800/1986 – Projeto e execução de estrutura de aço em edificações.  

 NBR 6.657/1981 – Perfil de estruturas soldadas de aço.  

 NBR 6.120/1980 – Cargas para cálculo de estruturas e edificações.  

 NBR 7.188/1984 – Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre.  

 NBR 6.122/1996 – Projeto e execução de fundações.  

 NBR 5.940/2013 – Construção naval – amarras.  

 NBR ISO 1.704/2010 – Embarcações e tecnologia marítima.  

 NBR 7.007/2002 – Aço carbono microligados para uso estrutural em geral.  

 NBR 6648/1984 – Chapas Grossa de aço Carbono Para uso Estrutural 

 NBR 5915/2003 – Chapas Finas a Frio Para uso Estrutural 

 NBR 8.681/1993 – Ação e segurança nas estruturas.  
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 NBR 9574/2008 Execução de Impermeabilização 

 NBR 9814/1987 – Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – Procedimento 

 NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais 

 NBR 12142/2010 – Concreto – Determinação de Resistência à Tração na Flexão de 
Corpos- de-Prova Prismáticos 

 NBR 14.253/1998 - Segurança nas operações portuárias.  

 NBR 9.050/2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos.  

 NBR 15.450/2014 – Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte 
aquaviário. 

 Resolução Nº 3290/2014/ANTAQ, sobre outorga de autorização para construção, 
exploração e ampliação de instalação portuária pública de pequeno porte (que 
alterou a resolução 2390/2012).  

 Regulamentos Internacional para Evitar Abalroamento - RIPEAM 1972.  

 Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior. NORMAM-02/DPC.  

 Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de 
Minerais sob, Sobre e às Margens das águas Jurisdicionais Brasileiras, NORMAM-
11/DPC;  

 Normas e Procedimentos para as Capitanias: Capitania dos Portos da Amazônia 
Oriental (NPCP), Capitania Fluvial de Santarém (CFS).  

 Resolução N° 72/09/ANVISA. – Normas Sanitárias.  

 Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, Portaria 
nº64 de 07 de novembro de 2006.  

 Decreto 52.147/1963 – Normas e métodos de execução para obras e edifício 
públicos.  

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM.  

 Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, entre outros.  

 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CAU/ CONFEA.  

 Referências de Custos da SEDOP, SETRAN, DNIT e/ou do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Contrução Civil – SINAPI.  

 RDC 216/2004 e 275/2005 - Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA.  

 Código de Edificações local quando for o caso.  

 Normas das concessionárias de redes de infraestrutura locais.  
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6.5.1. Especificações Técnicas- Noções básicas 

6.5.1.1. Materiais a empregar 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser 

de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. 

A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte 

da FISCALIZAÇÃO que a seu critério é em razão de conhecimento, experiência e bom 

senso - poderá impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as 

características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes 

necessários a verificação da perfeita observância das especificações, no que se referirem 

aos materiais a serem empregados na obra e aos serviços, de conformidade com as 

exigências à recomendações das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitação da 

FISCALIZAÇÃO. 

a) Os materiais a serem empregados na execução estão especificados nos 

cadernos de especificações técnicas e projetos. 

b) A não ser quando especificado em contrário os materiais a serem utilizados 

deverão ser nacionais, de primeira qualidade e obedecer às prescrições das Normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tais como, entre outras as seguintes 

NBRs: 7211/2009, 15813.3/2010, 10570/1988, 13534/2008, 5629/2006, 12655/2006, 

7200/1998, 13245/2011.  

c) A expressão "primeira qualidade" indica que, quando existirem diferentes 

gradações de qualidade de um mesmo produto, deverá ser utilizado o de gradação de 

qualidade superior. 

d) A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência à Fiscalização, para 

aprovação, amostras dos materiais a serem empregados, que farão parte de um 

mostruário de poder da Fiscalização, para confrontação com partidas dos fornecimentos. 

e) Fica proibido o uso de material improvisado em substituição ao especificado, 

assim como a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, a fim de usá-las em 

substituição a peças recomendadas. 
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f) A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro de obra, 

antes de sua utilização, e não aceitará o emprego daqueles que forem julgados 

tecnicamente inadequados. Neste caso, em presença do Engenheiro responsável pela 

obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização de 

qualidade dos materiais. Os materiais que não satisfizerem, nos ensaios realizados, aos 

índices e métodos da ABNT, ou na falta destes, os que não forem aceitos de comum 

acordo entre a Fiscalização e a CONTRATADA, deverão ser definitivamente rejeitados. 

g) A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras, todos os materiais 

rejeitados pela Fiscalização, no prazo estipulado pela mesma. 

h) Todos os materiais utilizados na construção das obras deverão ser 

transportados, manuseados e armazenados com cuidado, evitando-se choques, pancadas 

ou quedas. 

6.5.1.2. Substituição de Materiais 

a) Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro excepcionalmente, a CONTRATADA, em tempo hábil, deverá 

apresentar por escrito a proposta de substituição, para a Fiscalização, instruindo-a com as 

razões determinantes do pedido e orçamento comparativo. 

b) O estudo e aprovação, pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituição, só 

poderão ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

- Declaração da CONTRATADA de que a substituição se fará sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

- Apresentação de provas, pela CONTRATADA, da equivalência técnica do 

produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo de 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo. 

c) Outros casos não previstos serão resolvidos pela Fiscalização. 

6.5.2.  Medidas de segurança 

a) A execução da obra ou serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as 

medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da 

CONTRATADA, observadas as leis em vigor. 

b) Deverão ser observados ainda os requisitos de segurança com relação às redes 
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elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e 

guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 

c) Compete à CONTRATADA tomar as providências para a colocação, às 

expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação, e outros 

que a Fiscalização julgar necessário para a segurança de veículos e de pedestres, durante 

o dia e a noite. 

d) A CONTRATANTE não se responsabilizará por acidentes que venham a ocorrer 

nos locais das obras, e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultarem. 

e) A CONTRATADA deverá fazer Seguros de Acidentes do Trabalho para todos os 

seus empregados que exerçam atividades no canteiro de obras, e responderá, nos termos 

da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações 

e equipamentos sobre sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução 

das obras. 

f) A CONTRATADA deverá submeter-se às medidas de segurança exigidas pela 

Fiscalização, quando for o caso, onde se realizarem as obras ou serviços. 

7. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

7.1 Mão de Obra 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução 

dos diversos serviços. 

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 

Durante a execução da obra, deverão ser mantidos no canteiro, em tempo integral, 

no mínimo, um Engenheiro ou um Mestre de Obras, habilitados a tomar decisões e prestar 

todas as informações que forem solicitadas, referentes aos serviços em execução. O 

controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e 

demais providências inerentes a execução do contrato. Todas as convocações da 

CONTRATANTE deverão ser atendidas em no máximo 24 horas, devendo a 

CONTRATADA apresentar as informações e esclarecimentos solicitados. 
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A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer 

profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a 

execução de suas tarefas ou desde que apresente hábitos nocivos e prejudiciais a 

administração do canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá fornecer, antes do início dos serviços, uma relação com o 

nome e atribuição de todos os funcionários que irão participar da execução da obra, bem 

como a cópia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vínculos 

empregatícios com a CONTRATADA. 

Todos os profissionais que participaram da execução da obra deverão estar 

uniformizados. As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material 

de expediente, medicamentos de emergência, contas com as concessionárias de serviços 

públicos relativas à esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos 

serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de 

segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que 

participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção 

individual (EPI) previstos. 

A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no INSS, nos termos da 

legislação em vigor, e se obriga a fornecer, no início da obra, os documentos 

comprobatórios. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS. 

Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa a obra: 

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS; e 

- Certidão de Quitação do INSS referente ao contrato. 

7.2 Administração do Canteiro de Obras 
A CONTRATADA deverá entregar a partir da emissão da Ordem de Serviço, o 

Projeto do Canteiro de Obras, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de 

serviços públicos. A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto 

pela FISCALIZAÇÃO. O canteiro de obras deverá apresentar organização que reflita 

elevado nível de qualidade. 

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br


 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018-CPL/CPH 

Processo nº 2018/421320 
 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 
(91)3221-4100/4102- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br    

7.3 Organização do Canteiro e Segurança do Trabalho 

- A CONTRATADA deverá providenciar a instalação de placas, sinalização e 

proteções para os transeuntes que se fizerem necessárias. 

- O entulho proveniente da obra, durante sua execução, deverá ser removido 

continuamente para local autorizado pela administração municipal. O local da obra deverá 

estar permanentemente limpo e organizado. 

- Todo material destinado à aplicação na obra, apoio a construção, maquinas e 

equipamentos ou entulho, deverá ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente 

planejada. Em nenhuma hipótese, poderá existir qualquer material jogado nas áreas do 

canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para 

essa finalidade. 

- O projeto do canteiro de obras deverá prever locais destinados a armazenagem 

de todos os materiais a serem empregados na obra. A FISCALIZAÇÃO determinará a 

CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos locais 

projetados, ou a reorganização daqueles cuja armazenagem não se enquadre em padrões 

de elevada qualidade e produtividade. 

- É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água fria filtrada em 

copos individuais ou descartáveis a todos os operários. 

- Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a incêndio, 

na forma da legislação em vigor. 

- Deverão ser usados por todos os trabalhadores da obra, equipamentos de 

proteção individual (EPI) básico fornecido pela CONTRATADA. Não será permitida a 

permanência de operários descalços ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem 

capacete no interior da obra. 

Será obrigatório para todos os operários da obra, inclusive os visitantes, a utilização 

de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) conforme a exposição ao risco, tais como: 

• capacete; 

• botina de couro com ou sem biqueira de aço; 

• luvas de raspa; 

• óculos para solda; 

• óculos de acrílico de visão panorâmica para impactos; 
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• cinto de segurança; 

• cinto de segurança tipo paraquedista; 

• luvas de borracha para proteção em trabalhos com eletricidade; 

• avental, mangote e perneira de raspa para serviços de soldagem; 

• máscaras contra poeiras; 

• protetor facial. 

- Os EPI’s e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de 

conservação e uso. 

- As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e sinalizadas 

de forma que pessoas que transitarem nas proximidades não se acidentem. 

- A CONTRATADA deverá manter um ambiente saudável no canteiro de obras, o 

mesmo deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulação 

livres. 

7.4 Ligações Provisórias 
a. Energia elétrica: 

1) serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências 

relativas a: 

a) ligação provisória de energia elétrica para o canteiro de obras, e utilização de 

energia durante o tempo que durar a obra; 

b) cada máquina e equipamento deverão receber proteção individual por disjuntor 

termomagnético, fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente 

abrigado; 

c) a CONTRATADA deverá exercer vigilância nas instalações provisórias de 

energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a 

prejudicar o andamento normal dos trabalhos; e 

d) a ligação provisória de luz e forca para a obra obedecerá rigorosamente às 

prescrições da Concessionaria local de energia elétrica. 
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8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART´s 

referentes a execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 

CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as 

especificações e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como danos decorrentes 

da realização dos ditos trabalhos. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entendem-se que o 

prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 (dez) anos, conforme Art. 205 

do Código Civil Brasileiro. 

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a 

CONTRATADA deverá fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia dos 

mesmos. 

9. DOCUMENTAÇÃO DA OBRA 
A CONTRATADA deverá providenciar, e manter uma cópia no canteiro de obras, da 

seguinte documentação: 

a. ART´s necessárias junto ao CREA e CAU; 

b. matrícula da obra no INSS, nos termos da legislação em vigor; e 

c. a CONTRATADA se obriga a fornecer mensalmente a relação de pessoal e a 

respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. 

d. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa a obra: 

1) Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

2) Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS; e 

3) Certificado de Quitação do ISS referente ao contrato. 

10. PRAZOS E CUSTOS 

10.1. Orçamento e Prazo de Execução 
O custo global para a execução dos serviços Objeto deste Termo de Referência 

está orçado em R$ 979.957,35 (novecentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta 

e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo como referência a planilha orçamentária do 
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Edital, que contempla as diversas atividades técnicas necessárias para a consecução dos 

respectivos Projetos Executivos.  

O Prazo de Execução definido para a finalização dos serviços de execução de 

serviços de engenharia para reforma e adequação do mercado de peixes e trapiche do 

Município de Maracanã será de 6 (seis) meses. 

10.2. Cronograma Físico-financeiro 
O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais 

com cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e 

financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos 

serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma 

compatível à Planilha Orçamentária apresentada. 

Para a elaboração do Cronograma Físico Financeiro é importante realizar um 

estudo do processo de implantação do Programa proposto para definição do tempo 

disponível para a realização da obra. 

Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

a) Identificação do processo construtivo; 

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e 

ferramentas); 

c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação 

(distâncias para transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, 

locais de descarga e armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc.); 

d) Avaliação das características geológicas do terreno (altura do 

lençol freático, composição e estabilidade do terreno, etc.); 

e) Condições para execução de cada serviço; 

f) Disponibilidade de mão-de-obra (observar o número e a 

qualificação dos funcionários que irão atuar na execução da obra). 

10.3. Condições de Pagamento 
a) Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços 

efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o projeto executivo, 

quantitativos pré-estabelecidos no quadro orçamentário e de acordo com as regras e 

normas em conformidade com este Termo de Referência. 
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b) A CPH deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base na medição dos serviços aprovados pela Fiscalização, 

obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

c) Os pagamentos das faturas estão condicionados: 

 À análise e aprovação pela Fiscalização da CPH; 

 À apresentação de documentos junto a Diretoria de Administração e 

Finanças DIRAF . 

11. ENTREGA DA OBRA 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e 

devidamente testados. Além disso, todas as áreas envolvidas pela obra serão entregues 

totalmente limpas e isentas de entulho. 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 

comunicação oficial do termino da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, 

então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, 

da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 (Atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 junho de 

1.994), onde deverão constar todas as pendencias e/ou problemas verificados na vistoria. 

A CONTRATADA obriga-se, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data 

da assinatura deste Termo, a corrigir as pendências mencionadas neste documento e 

todas as outras que porventura surjam neste prazo. Para tanto, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar, sempre que solicitado pela CPH, uma equipe de manutenção composta de 

um encarregado, auxiliado por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operários 

quantos sejam necessários. 

Após esse prazo, a obra será novamente inspecionada para fins de aceitação 

definitiva. E, de acordo com o Termo de Contrato referente a essa obra, a multa por dia de 

atraso na entrega será de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente Termo de Referência buscou apresentar as condições mínimas exigidas 

para a formulação de propostas, com vistas à execução de serviços de engenharia para 
reforma e adequação do mercado de peixes e trapiche de Maracanã. Contudo, faz-se 

importante reiterar que: 
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a) É de responsabilidade total da CONTRATADA o fornecimento de todo o 

material, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços, bem como 

encargos, taxas e outras despesas, como segurança, despesas com pessoal, medicina e 

higiene do trabalho a serem mantidos na obra. 

b) Todos os trabalhos serão efetuados durante a execução dos serviços, 

motivo pela qual deverão ser tomadas as medidas inerentes e indispensáveis à completa 

segurança dos funcionários. 

c) São de responsabilidade do construtor/fabricante dos equipamentos todas 

as providências necessárias para a regularização do conjunto perante todos os órgãos 

públicos que tenham implicações operacionais no sistema. 

d) Depois de concluídos os serviços, deve-se efetuar entre outras a avaliação 

operacional do conjunto sob seguintes aspectos: 

 Verificação da estrutura física; 

 Carga estática do sistema com apresentação da respectiva ART. 

e) Nenhuma alteração nos projetos, detalhes e especificações, poderão ser 

feitas sem prévia autorização de um técnico da CPH. 
f) As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, 

nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto a Diretoria de Gestão Portuária - 

DIRGEP / Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, sito a Av. 

Generalíssimo Deodoro, nº 367, Bairro Umarizal, CEP 66055-240, Belém / PA / Brasil. 
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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: 
 
Ao(à) 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH 
Pregoeiro(a)/CPL/CPH 
Pregão Presencial e nº ..XXX.../201X. 
 
Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
aos da Lei n.º 13.03/2016, 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 serviços 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. 
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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 : 
 
Dados Bancários: Banco   Conta:   Agencia: 
 
(Local/Data). 
_____________________________________________ 
(Assinatura)      
 
 
 
 
 

ANEXO III 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 
 

Vide site da CPH (www.cph.pa.gov.br) 
 
 
    
 

 
 
 

ANEXO IV 

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

Vide site da CPH (www.cph.pa.gov.br) 
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ANEXO V 
PLANILHAS BDI/ LEIS SOCIAIS 
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%
A- CUSTOS INDIRETOS 5,76%
Administração Central 3,10%
Despesas Financeiras 0,59%
Seguros 0,35%
 Garantias 0,45%
Risco 1,27%

B - TRIBUTOS 10,65%
B.1 - COFINS 3,00%
B.2 - PIS/PASEP 0,65%
B.3 - ISS 2,50%
CPRB ( Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta ) 4,50%

C - LUCRO 10,22%
C.1 - Lucro Bruto 10,22%

TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 30,50%

OBS:
1-BDI conforme Acordão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

2- Considerando Encargos Sociais com Desoneração

CÁLCULO DEMOSTRATIVO DO BDI

CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI CPH
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais
Vigencia: 06/2016 

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Não incide 18,16% Não incide

B2 Feriados 4,16% Não incide 4,16% Não incide

B3 Auxíl io - Enfermidade 0,93% 0,69% 0,93% 0,69%

B4 13º Salário 11,21% 8,33% 11,21% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,09% 0,06% 0,09% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,87% Não incide 2,87% Não incide

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%

B9 Férias Gozadas 12,55% 9,33% 12,55% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 50,88% 19,08% 50,88% 19,08%

C1 Aviso Prévio Indenizado 8,32% 6,18% 8,32% 6,18%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,20% 0,15% 0,20% 0,15%

C3 Férias Indenizadas 1,87% 1,39% 1,87% 1,39%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,41% 4,02% 5,41% 4,02%

C5 Indenização Adicional 0,70% 0,52% 0,70% 0,52%

C Total 16,50% 12,26% 16,50% 12,26%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,55% 3,21% 18,72% 7,02%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

0,70% 0,52% 0,74% 0,55%

D Total 9,25% 3,73% 19,46% 7,57%

93,43% 51,87% 123,64% 75,71%

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A
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ANEXO VI – PLANTAS 

 

Vide site da CPH (www.cph.pa.gov.br) 
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ANEXO VII  
(MINUTA DO CONTRATO) 

 
CONTRATO N.º 00X/2018-CPH 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ – CPH E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
 
 
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/MF sob o nº 05.452.160/0001-95, com 
sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, bairro Umarizal CEP:66.055-240, 
Município de Belém, Estado do Pará, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. 
HAROLDO COSTA BEZERRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira 
de Identidade nº XXXXXXXXX CREA/PA e inscrito no CPF/MF nº XXXXXXXXX, 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 Rua XXXXXXXX, nº XXXX, XXXXXXXX, Bairro: 
XXXXXXXXXX, CEP: XXXXXX, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º XXXXXXXXXX e com Inscrição Estadual n.º XXXXXXXXXXXX, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. 
XXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, portador de Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXXX PC/PA e inscrito no CPF/MF n.º XXXXXXXXXXXXX, residente 
e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXX, CEP: XXXXXXXX, Município 
de Belém , Estado do Pará, com fundamento no Processo n.º 2018/XXXXXXX, tipo 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 00X/2018-CPL/CPH e com observância das disposições na 
Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 (Estatuto Empresa Pública), Lei Federal nº 
10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, aos Decretos Estaduais de nºs 1.667 de 
27/12/2016 (Estatuto Empresas Públicas Estaduais) e 2.121 de 28/06/2018, à Lei nº 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 
Microempresa) e subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993 e demais regras de Direito Público 
e Privado aplicáveis à espécie, celebram o presente Contrato, conforme as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1.1- O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de execução de 
obras e serviços de engenharia para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Estado do Pará, conforme especificações constantes do Edital de Licitação e seus 
Anexos, do Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços 
apresentado pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
2.1- O valor estimado total deste contrato para o período de sua vigência é R$XXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA 
3.1- A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá por conta da seguinte 
despesa: 
Projeto atividade: XXXXXXXXXXXX  
Natureza: XXXXXX  
Fonte: XXXXX 
 
3.2-  A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à 
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada pela 
Lei Orçamentária Anual. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1- O prazo de vigência deste contrato é de XXX (XX) meses, com início em XX/XX/201X 
e término em XX/XXX/201X. 
4.2- O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo/Apostilamento, 
até o limite de 05 (cinco) anos, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados 
de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 
 4.2.1. Os serviços foram prestados regularmente; 
 4.2.2. A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza 
pecuniária, exceto a decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia 
contratual; 
 4.2.3. A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
 4.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração; 
 4.2.5. O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração 
quando for igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova 
licitação. 
 4.2.6 A CONTRATADA concorde com a prorrogação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
5.1- A CONTRATADA deverá apresentar à CPH, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de 
prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
anual atualizado do contrato, o que importa no valor de R$XXXXXXXX (XXXXXXXXXX), 
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podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária. 
5.2- A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 5.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
 5.2.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 
 5.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA;  
 5.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela CONTRATADA. 
5.3- Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não 
constem expressamente o evento indicado no subitem 2.1 da Cláusula 2ª. 
5.4- A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco BANPARÁ S/A, em conta 
específica com correção monetária, em favor da CONTRATANTE. 
5.5- A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 
constante do Edital. 
5.6- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 5% (cinco por cento). 
5.7- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CPH a promover a retenção dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual 
do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto ao BANPARÁ, com correção 
monetária, em favor da CONTRATANTE. 
5.8- O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do 
edital e das cláusulas contratuais. 
5.9- O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela CPH com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar/sanções à 
CONTRATADA. 
5.10- Será considerada extinta a garantia: 
 5.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração da CPH, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu 
todas as cláusulas do contrato; 
 5.10.2. Com a extinção do contrato. 
5.11- Isenção de Responsabilidade da Garantia 
5.11.1. A CPH/PA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 
 5.11.1.1. Caso fortuito ou força maior; 
 5.11.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 
 5.11.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de 
atos ou fatos praticados pela Administração; 
 5.11.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
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5.11.2. Caberá à própria CPH apurar a isenção da responsabilidade prevista nos subitens 
5.11.1.3 e 5.11.1.4 Cláusula 5ª, não sendo a entidade garantidora parte no processo 
instaurado pela CPH; 
5.11.3. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 
não as previstas neste item. 
5.12- Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no 
prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DAS PARTES 
6.1- As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
6.2- A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e seus Anexos, deve: 
 6.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 
execução do contrato. 
 6.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 
na licitação, devendo comunicar a CPH a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições. 
 6.2.3. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 
acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por 
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 6.2.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de 
acesso às dependências da CPH. 
 6.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens 
da CPH , ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CPH.  
 6.2.6. Comunicar à CPH qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados. 
 6.2.7. Apresentar, sempre que solicitada pela CPH, os comprovantes de 
pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos 
sociais. 
 6.2.8. Permitir a CPH o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras 
profissionais dos empregados alocados à execução do serviço contratado.  
 6.2.9. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação 
do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado. 
 6.2.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 
seus empregados quando da execução do serviço objeto contratado. 
 6.2.11. Refazer os serviços que, a juízo do Fiscal do Contrato da CPH, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 
 6.2.12. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CPH, 
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer 
deles considerado inconveniente pelo representante da CPH. 
 6.2.13. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
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época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CPH. 
 6.2.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CPH. 
 6.2.15. Manter sede, filial ou escritório na cidade de Belém, Estado do Pará, com 
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da CPH, bem como 
realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 
dos funcionários. 
 6.2.15.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 
 
6.3- São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 6.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CPH. 
 6.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato. 
 6.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CPH, ativo 
ou aposentado, há menos de 05 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, 
assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência deste 
contrato. 
 
6.4- A CPH , além das obrigações previstas nos Anexos e no Edital da Licitação, deve: 
 6.4.1. Expedir a ordem de serviço. 
 6.4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA. 
 6.4.3. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução do serviço. 
 6.4.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para guarda 
de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços. 
 6.4.5. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 
designados; 
 6.4.6. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave. 
 6.4.7. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento 
mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do contrato. 
6.5- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 
pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CPH.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 
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7.1- A CPH designará 01 (um) Fiscal e seu substituto, ambos de seu quadro funcional, 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços objeto deste Contrato, 
podendo ainda a CPH contratar terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
7.2- O Fiscal do Contrato e/ou comissão especialmente designada, 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. 
7.3- 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 48 (quarenta e oito) horas. 
7.4- A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução dos serviços. 
7.5- Caberá ao Fiscal e/ou Comissão designada para esse fim, à atestação das faturas 
correspondentes ao serviço prestado, nos seguintes termos: 
 a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 
com as especificações contidas no anexo do Edital; 
 b) Definitivamente, após examinados pelo setor competente da CPH. 
7.6- A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega pelo contratado do Registro do 
Contrato e ART junto ao CREA-PA. 
7.7- Junto com a 1ª medição e a critério da CPH, poderá ser pago os serviços de 
mobilização e desmobilização, desde que seja prevista, em item separado na planilha 
orçamentária e limitada a 50% do valor desse item. 
7.8- A fatura acompanhada do respectivo Boletim de Medição, deve ser emitida contra a 
CPH e entregue no protocolo geral, para fins de processamento e pagamento. 
7.9- Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 
 7..1 Entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos das 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio e/ou sede e Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF. 
7.10- O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 
CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
e demais cominações legais. 
7.11- Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais, trabalhistas e fiscais 
concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a reter o valor da fatura 
em favor dos empregados, que deverá ser depositado judicialmente ou pagos diretamente 
pela CPH. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
8.1- A CONTRATADA deverá apresentar, nota fiscal/fatura dos serviços, em 2 (duas) vias, 
emitidas e entregues na sede da CPH, para fins de liquidação e pagamento, em até 30 
(trinta) dias após recebimento do serviço pelo Fiscal do Contrato designado. 
8.2- Na nota fiscal/fatura apresentada deverá estar incluída a parcela referente aos 
materiais e serviços, a qual será aferida de acordo pela CPH  e o efetivo fornecimento pela 
CONTRATADA. 
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8.3- O pagamento será efetuado pela CPH no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da 
data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
8.4- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação de quitação dos tributos 
federais, estaduais, municipais e trabalhistas 
8.5- A CPH  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
NA FONTE 
9.1- Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no 
que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 
 9.1.1. Do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro 
líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 
PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (Anexo I) e 
alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 
 9.1.2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº 8.212, de 
24/07/1991 e alterações; 
 9.1.3. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da 
Lei complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma regulamentadora 
estadual e/ou municipal aplicável. 
9.2- A CPH se compromete a realizar a retenção dos impostos municipais e efetivar o 
respectivo repasse para o município onde vão ser prestados os serviços (local da obra). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
10.1- Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei n.º 
13.303/2016, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE, REVISÃO E/OU ALTERAÇÃO DE 
PREÇOS 
11.1- Os preços contratados poderão ser reajustados a cada xxxx (xx) xxx, contados a 
partir do mês-base (referente a data do orçamento referencial da licitação), mês a que 
deverão estar referidos os preços unitários apresentados na propostas da CONTRATADA, 
esse reajuste terá como base a variação verificada no Índice Nacional de Custo da 
Construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
11.2 - Na hipótese de reajustamento, o cálculo será obtido através da aplicação da 
seguinte fórmula: 

  xV
i

iiR
0

01 
 

Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; 
i0 = Índice de preço verificado no mês-base do contrato; 
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i1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
V  = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
11.3- Os preços contratuais não serão reajustáveis pelo período de 12 (doze) meses ou no 
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos serviços. 
11.4- Na hipótese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao período de 12 
(doze) meses, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada não tenha nenhuma 
responsabilidade nesse evento, poderá sofrer reajuste de seus preços. 
11.5- As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a 
ser alteradas, caso ocorra à superveniência de normas federais ou estaduais que 
disponham de forma diferente sobre a matéria. 
11.6-O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: 
 11.6.1- Quando ocorrer acréscimo ou supressão dos serviços por conveniência da 
CPH, respeitando-se os limites da Lei; 
 11.6.2-Quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou em 
caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
11.7- A CONTRATADA poderá exercer, perante a CPH, seu direito à repactuação dos 
preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 
11.8- Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o 
Contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 
11.9- 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. 
11.10- No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 
11.11- A CPH poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
CONTRATADA. 
11.12- Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 
 11.11.1. A partir da assinatura do termo aditivo; 
 11.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 
 11.11.3. 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. 
11.13- No caso do previsto no subitem 11.11.3, o pagamento retroativo deverá ser 
concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em 
relação à diferença porventura existente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
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12.1- A rescisão deste contrato se dará nos termos do art. 69, VII, da Lei nº 13.303/2016, e 
conforme se expõe: 
      12.1.1 - Por inexecução parcial ou total do contrato: 
 a) – De forma unilateral; 
 b) – Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para as partes; 
 c) – Por determinação judicial. 
 

12.1.2 Por outros motivos: 
a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a CPH a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
c) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
d) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à CPH; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital ou no contrato; 

f) Desatendimento das determinações regulares da CPH decorrentes do 
acompanhamento e fiscalização do contrato; 

g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 
12.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados. 
12.3 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CPH 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. 
12.4 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
possibilidade de a CPH adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
13.1- O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA e sujeitar-lhe-á a aplicação das penalidades, consoante o art. 82 e 
seguintes da Lei Federal nº 13.303/2016. 
13.2- A sanção de multa será aplicada nos casos de: 
 13.2.1. Descumprimento do prazo de execução dos serviços - multa de 0,1% (um 
décimo por cento) sobre o valor da obrigação, calculado ao dia.  
 13.2.2. Recusa em atender ou executar os serviços não realizados - multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do serviço não executado. 
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 13.2.3. Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho ou assinatura do 
contrato, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após ter sido cientificado - perda da 
Garantia de Manutenção de Proposta, se aplicado, ou multa de 1% (um por cento), sobre o 
valor dos serviços e estarão sujeito as seguintes cominações: 
 a) Responder por perdas e danos ocasionados à CPH, os quais serão apurados 
em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído 
para a ocorrência do fato; 
 b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a CPH, pelo período de até 02 (dois) anos; 
 c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos. 
13.3- As multas previstas nesta seção, não têm caráter compensatório, porém moratório e 
consequentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CPH. 
13.4- Aplicadas às multas, a CPH descontará da Garantia do Contrato, se a multa for de 
valor superior ao valor de garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CPH ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS/SERVIÇOS/OBRA 
14.1- O/A produto/serviços/obra será recebida pelo Fiscal do Contrato e/ou Comissão 
instituída pela CPH. 
14.2- Será de responsabilidade do Fiscal e/ou Comissão de Recebimento dos 
produtos/serviços/obra: 
 14.2.1. Verificar se a entrega dos produtos/serviços/obra foi executada de acordo 
com as disposições de contrato, projetos, especificações gerais e notas de serviços se 
houver. 
 14.2.2. Constatada a perfeita execução dos produtos/serviços/obra e cumpridas 
todas as exigências, lavrar o Termo de Recebimento dos produtos/serviços/obra. 
14.2.3. Constatada qualquer irregularidade na execução dos produtos/serviços/obra o 
Termo de Recusa de Recebimento da Obra definindo nesse Termo, fixando-se o prazo 
para a CONTRATADA promover as devidas correções. 
14.2.4. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das 
exigências constantes no Termo de Recusa de Recebimento dos produtos/serviços/obra: 
 14.2.4.1. Constatada a correção das irregularidades, lavrar o Termo dos 
produtos/serviços/obra. 
 14.2.4.2. Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recusa e solicitar as 
penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO  
15.1 - 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 DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
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16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes e pelas 2(duas) testemunhas abaixo. 
Belém/PA, XX de XXXXXX de 201X. 
 
         ____________________________________________________________ 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
HAROLDO COSTA BEZERRA 

Diretor Presidente da CPH 
 
        __________________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

    Sócio Administrador 
 
Testemunhas : 
1._______________________________________ 
Nome: 
CPF/MF 
2._______________________________________ 
Nome 
CPF/MF 
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ANEXO VIII 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
  CREDENCIAMENTO (facultativo) 
 XXXXXXXXXXXXXXX  (nome da empresa), com sede ........XXXXXXXXXXX..........., 
nº...XXX.........., bairro....XXXX......, .inscrita no CNPJ/MF-......XXXXXXX.............., neste ato 
representada pelo(s) seu(s) representante legal..........XXXXXXXXXX.........., portador da 
CI.....XXXXXXXX...... e do CIC/MF-........XXXXXX......, (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu 
Procurador o Sr. ...XXXXXXXXXXX...(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto a Companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará-CPH,  praticar os atos necessários com relação à licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 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. 

Belém/PA,         de                     de 201X. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP(OPCIONAL NO CREDENCIAMENTO) 
_XXXXXXX_(nome da empresa), com sede na ......XXXXXXXX....., nº..XXX.., 
bairro..XXXXX....., cidade....XXXXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-........XXXXXXXX...,  por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __XXXXXXXXX, portador(a) da CI nº 
XXXXXXXX e do CPF nº_XXXXXX_, 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 15/06/ 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

Belém/PA,         de                     de 201x. 
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
__XXXXXXXXXXXXXXXX_(nome da empresa), com sede na 
.............XXXXXXXXXXXXXXXXXX...., nº...XXXXXX..., bairro.......XXXXX.., 
cidade....XXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-...XXXXXXXXXXXX...,  por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) __XXXXXXX .........., portador(a) da CI nº_XXX__ e do CPF 
nº__XXXXXXXXXX_, infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ........../201x-
CPL/CPH, DECLARA expressamente que  até a presente data, inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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Belém/PA,         de                     de 201x. 
_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF: 

 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
__XXXXXXXXXXX_(nome da empresa)_, com sede na .........XXXXXXXXXXX......., 
nº....XXXXX..., bairro....XXXXXX....., cidade....XXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-
.....XXXXXXXXXX.....,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXXXXXX......, portador(a) da CI nº_XXXX___ e do CPF nº_XXXXXXXX....., infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ..XXX.../201x-CPL/CPH, em 
cumprimento ao Lei n.º 9.854/99, DECLARAMOS sob as penalidades legais e de futura 
rescisão contratual, que esta empresa cumpre fielmente as disposições constitucionais do 
Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que estabelece : “Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição: .... 
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito) e 
de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos.” 

Belém/PA,         de                     de 201x. 
________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF: 

 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ 
 
___XXXXXXXXXXXX_(nome da empresa)__, CNPJ/MF__XXXXXXXX__, sediada 
_____XXXXXXXXXXXXXXX, Nº__XXXX_ , por intermédio de seu representante legal, 
infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º ...XXXX..../201X-/CPH , 
DECLARA, para atendimento ao disposto no § 6º do artigo 28 da Constituição do Estado 
do Pará, que (   ) possui e/ou (       ) não possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por 
cento) de pessoas com deficiência.  

 
Belém/PA,         de                     de 201X. 

________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
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