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CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012-CPH 
PROCESSO Nº. 2012/516193 

 
1 – PREÂMBULO 
1.1. A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ -  CPH, 
empresa pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, CEP 66050-
160, Município de Belém/PA., torna público para conhecimento dos interessados que a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria nº 057/2012, de 24/04/2012, na data de 
21/12/2012, às 09:00horas, horário de Belém/PA., fará realizar licitação na modalidade 
Concorrência, do tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço global, conforme as 
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o que faz nos termos da Lei n.º 
8.666/93, assim como a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e suas alterações e 
legislação correlata, em conformidade com a autorização contida no Processo nº 2012/516193. 
 
2 – GENERALIDADES 
2.1. O presente Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.compraspara.pa.gov.br, 
www.cph.pa.gov.br ou no prédio da Companhia de Portos e Hidrovias - CPH, gratuitamente, 
devendo os licitantes interessados levar dispositivo de armazenamento de dados (Pen Drive ou 
DVD de primeiro uso), para a gravação dos projetos técnicos das obras e serviços que deverão ser 
considerados para efeito de elaboração da Proposta de Preços e posteriormente executados pela 
CONTRATADA. 
2.1.1. Caberá a(ao) Licitante acompanhar 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), ficando isenta a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL de qualquer responsabilidade por falhas decorrente do não recebimento pelo 
Sistema Eletrônico, de quaisquer das mensagens emitidas pela CPL; 
2.2. Qualquer cidadão poderá formular impugnação acerca do objeto deste Edital, devendo fazê-lo 
por escrito no prazo de até 2 (dois) dia úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço acima 
citado, no horário de 08:00 às 11:40 de 14:00 às 17:40 horas, em dias úteis; 
2.3. O direito de impugnar os termos deste Edital perante a Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará - CPH decairá se a Licitante não o exercer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder 
à data do recebimento e a abertura dos envelopes de documentação e proposta, apontando as 
falhas e irregularidades que viciam o edital (art. 41, § 2º, Lei n.º 8.883/04). 
 
3 – DO REGIME JURÍDICO 
3.1. A presente Licitação será regida pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas demais 
disposições legais aplicáveis; 
3.2. Tipo de licitação – Menor Preço Global;  
3.3. Regime de contratação: contratação indireta – empreitada por preço global. 
 
4 – DO OBJETO 
4.1. Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma e adequação do 
terminal hidroviário de Belém – Armazém 9 da CDP, no município de Belém/PA, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE 
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5.1. Cada Licitante deverá, nos atos da presente convocação, ter apenas 01 (um) representante 
legal, devidamente credenciado, que se apresentará à Comissão Permanente de Licitação - CPL 
antes da abertura dos envelopes de Habilitação, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade com cópia ou outro documento equivalente, 
observando-se ainda a recomendação abaixo: 
5.1.2. Procuração lavrada por instrumento particular ou público, com firma reconhecida, 
indicando a outorga de poderes na forma exigida ou documento idôneo que comprove a sua 
condição de sócio, gerente ou administrador da Licitante e que declare os limites de sua atuação; 
5.2. Cada Licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder para todos os atos e efeitos previstos neste Edital; 
5.3. Quando devidamente justificado pela Licitante e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, no decorrer dos atos licitatórios, o representante poderá ser substituído por outro 
devidamente credenciado; 
5.4. Não será permitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em razão 
de o valor estimado ter ultrapassado o teto legal. 
 
6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. Os Recursos Orçamentários necessários ao pagamento das obrigações decorrentes desta 
Licitação, no presente exercício, estão previstos na Dotação Orçamentária da Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, nos elementos correntes a seguir especificados: 
Projeto atividade: 26.784.1313.73520, Fonte: 0130, Elemento de Despesa: 449051. 
 
7 – DA PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderá participar da licitação qualquer empresa nacional INDIVIDUALMENTE, EM 
CONSÓRCIO OU EM GRUPO DE FIRMAS , legalmente estabelecida, em que conste 
expressamente em seu objetivo social a prestação dos serviços pretendidos e que satisfaça as 
condições exigidas neste edital e seus anexos, bem como as exigências legais pertinentes ao objeto 
em questão. 
7.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução das obras ou 
serviços contratados: 
a) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
b) Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito de voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
c) Servidor Público pertencente à Administração Pública, direta ou indireta, do Estado do Pará, 
bem como membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL; 
d) Empresa sob suspensão de participação em licitação no Estado do Pará, bem como empresa 
declarada inidônea em qualquer esfera da Administração Pública. 
 
8 – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
8.1. A Licitação será conduzida em 02 (duas) fases distintas, quais sejam:  
8.1.1. 1ª fase: exame dos documentos de habilitação - Envelope “A”; 
8.1.2. 2ª fase: análise da proposta de preços - Envelope “B”. 
8.2. Podendo ou não ocorrer no mesmo dia. 
 
9 – DA HABILITAÇÃO 
9.1. O cadastro da licitante será verificado on line no Certificado de Registro Cadastral do site 
www.compraspara.pa.gov.br, com validade na data da sessão. 
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9.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no 
preâmbulo deste Edital, em envelope separado, lacrado, rubricado, com a seguinte identificação: 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ –  CPH 
CONCORRÊNCIA Nº ........./2012-CPH 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
9.3. Habilitação Jurídica: 
9.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
9.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
9.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
9.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. Devendo ser respeitadas as exigências 
estabelecidas no Parágrafo Único do artigo 16 do Regulamento da Licitação na Modalidade 
Pregão. 
9.4. Regularidade Fiscal: 
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
9.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa); 
9.4.3. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND); 
9.4.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
9.4.5. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 
9.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais). 
9.4.6.1. 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; 
9.4.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. 
9.4.8. Para fins de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas, 
conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
9.5. Da Qualificação Técnica. 
9.5.1. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA da empresa e dos profissionais 
técnicos responsáveis pela obra, de sua respectiva Região, com validade à data de apresentação da 
proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de 
licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da 
respectiva Região de origem deverá conter o visto do CREA-PA, somente quando da assinatura do 
Contrato. (averbação); 
9.5.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica-ART, por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, conforme termo de referência, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação e ATESTADO 
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação exclusiva, através de Certidão de 
Acervo Técnico-CAT, emitida pelo CREA/PA, atestando a execução de obras e serviços de 
Engenharia Civil (EDIFICAÇÕES) ou atestado de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior; 
9.5.3. No caso de participação de empresas em consórcio ou em grupo de firmas, a verificação 
acerca dos referentes à qualificação técnica far-se-á por meio da análise do conjunto do acervo 
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apresentado pelas mesmas. 
9.6. Da Qualificação Econômica e Financeira. 
9.6.1. BALANÇO PATRIMONIAL  do último exercício social da empresa, já exigível e 
apresentado na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
admitindo-se sua atualização por índices oficiais, quando encerrado há mais de (3) três meses da 
data de apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a 
licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração 
devidamente arquivada na Junta Comercial. 
9.6.2. DEMONSTRAR , por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira 
através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente: 
9.6.2.1. Índice Liquidez Geral (ILG)  não inferior a 3,00 (três inteiros), obtida pela fórmula: 
           AC + RLP 
LG= ------------------- � 3,00 
           PC + ELP 
9.6.2.2. Índice Liquidez Corrente (ILC)  não inferior a 3,00 (três inteiros), obtida pela fórmula: 
           AC 
LC = ------- � 3,00 
           PC 
9.6.2.3. Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,20 (vinte centésimos), obtida pela 
fórmula: 
              PC + ELP 
IEN = ------------------- � 0,20 
                   AT 
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido na 
qualificação econômica e financeira deste Edital, onde: 
AC - Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 
9.6.3. RELAÇÃO DO MONTANTE DOS VALORES  das obras e serviços de engenharia 
contratados (contratos em vigor) com Municípios, Estados e União: 
9.6.3.1. A empresa licitante deverá atender o índice obtido na seguinte equação: 
         PL - C 
I = --------------- x 100 ≥ 10 
            Cf 
Onde: 
PL = Patrimônio Líquido; 
C = Capital mínimo exigido para licitar; 
Cf= Montante dos compromissos financeiros já assumidos (saldos dos contratos em vigor) com 
esta Secretaria e outros órgãos da Administração Pública dos Municípios, dos Estados e da União, 
referentes à contratação de obras e serviços de engenharia, até a data de abertura das Propostas, 
relacionados pela empresa licitante, listando obras e seus respectivos valores de contratação. 
9.6.3.2. O patrimônio líquido da empresa licitante terá que ser obrigatoriamente maior que o 
capital exigido para participar da licitação. 
9.6.4. Comprovação do capital social mínimo integralizado de 10%, devidamente registrado na 
Junta Comercial até a data da sessão publica desta licitação e as últimas alterações de capital 
social e/ou alteração da composição societária; 
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9.6.5. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial ou 
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica que esteja dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão. 
9.7. Das Declarações. 
9.7.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação 
complementar: 
9.7.1.1. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos conforme anexo (para habilitação); 
9.7.1.2. Declaração de Empregabilidade de Menor conforme anexo (para habilitação); 
9.7..1.3. Declaração de aceitação prévia de todas as condições estipuladas nesta concorrência 
conforme anexo (para habilitação); 
9.7.1.4. Declaração expressa do Responsável Técnico de que concorda com sua inclusão na 
responsabilidade do serviço conforme anexo (para habilitação); 
9.7.1.4.1. O profissional indicado pela licitante deverá ser o responsável pelo gerenciamento 
técnico-operacional dos serviços, admitindo-se a sua substituição durante a execução do contrato 
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CPH. 
9.7.1.5. Declaração da empresa de que possui condições, no prazo entre a adjudicação e o início 
dos serviços, de mobilizar pessoal de campo, capacitado e em número suficiente para a execução 
dos serviços conforme anexo (para habilitação); 
9.7.1.6. Declaração de Empregabilidade ou (não) de Deficientes conforme anexo (para 
habilitação); 
9.7.1.7. Declaração de visita técnica e concordância com o Edital conforme anexo (para 
habilitação). 
9.7.1.7.1. Declaração emitida pela CPH (apresentada na fase de HABILITAÇÃO) de que a 
empresa licitante efetuou visita técnica no local onde serão executados os serviços a serem 
contratados, tendo levantado todos os dados técnicos e obtidos os esclarecimentos necessários 
para a apresentação de sua proposta financeira; 
9.7.1.7.2. A Visita Técnica será coordenada pelo técnico da CPH e será realizada das 08:00 às 
11:40 e 14:00 às 17:40 hs, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012, no(s) local(is) da obra: Avenida 
Marechal Hermes, s/nº, CEP: 66.053-150, município de Belém/PA. A visita técnica será 
acompanhada pelo servidor CPH devidamente credenciado e habilitado para esta finalidade. O 
referido servidor fornecerá a Comissão Permanente de Licitação – CPL a relação dos visitantes 
com nome e carteira do CREA; 
9.7.1.7.3. A VISITA TÉCNICA deverá ser feita, obrigatoriamente, pelo RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DA EMPRESA licitante, REGISTRADO COMO TAL, no Conselho profissional 
(CREA); 
9.7.1.7.4. A VISITA TÉCNICA deverá ser agendada, obrigatoriamente, na CPH durante os 
dias 10 a 13 de dezembro de 2012, das 08:00 às 11:40 e 14:00 às 17:40 hs, mediante as 
informações: Nome completo, RG e CPF do RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 
licitante, REGISTRADO COMO TAL, no Conselho profissional (CREA). 
9.8. Se a licitante tiver filial, todos os Documentos de Habilitação deverão estar em nome da 
matriz ou da filial, dependendo de qual delas esteja participando, salvo aqueles documentos que, 
por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz; 
9.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
9.10. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências do item 9 deste Edital; 
9.11. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou 
cópia simples; neste último caso, faz-se necessária a apresentação dos originais para conferência 
da Comissão Permanente de Licitação, com exceção daqueles que se refiram à declaração da 
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empresa licitante, os quais deverão ser apresentados em via original; 
9.12. Os documentos exigidos, que não apresentarem expressamente o prazo de validade, deverão 
ter sido expedidos em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura do Certame, com 
exceção do documento cuja validade seja indeterminada. 
 
10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
10.1. A proposta deverá ser apresentada de forma mecanizada, sem emendas, rasuras, entrelinhas, 
redigida em português, com clareza, em papel timbrado da empresa, e conter: 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ –  CPH 
CONCORRÊNCIA Nº ............/2012-CPH 

PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 
a) NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA LICITANTE; 
b) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de entrega da proposta. 
c) PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS E RESUMO DE ORÇAMENTO: deverão ser 
apresentados no papel timbrado da empresa licitante, segundo as discriminações fornecidas pela 
CPH (Anexo), bem como contendo expressamente os itens a seguir: 
c.1) A proponente deverá cotar sua proposta a preços unitários, totalizando ao final, conforme 
Planilha de Quantidade e Preços. 
c.2) A proponente deverá apresentar planilha detalhada da composição unitária de custo para cada 
serviço descrito na Planilha de Quantidades e Preços, bem como discriminar todos os materiais 
envolvidos nos serviços. 
c.3) Os preços unitários deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, inclusive 
encargos sociais e trabalhistas, materiais, seguros, equipamentos, administração, transporte, 
imprevistos, lucro, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas. 
c.4) Os preços propostos na Planilha de Quantidades e Preços serão considerados completos e 
suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessárias à execução do objeto desta 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 
c.5) Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir 
despesas que porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da proposta. 
c.6) A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições da 
proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as 
condições locais existentes, ou ainda, de qualquer falha na obtenção de dados. 
c.7) A CPH se reserva o direito de negociar preços com as proponentes, obedecida a ordem de 
classificação. 
c.8) Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços deverão 
obedecer obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região. 
d) PREÇO GLOBAL: deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, correspondente à 
totalização das planilhas de serviços pretendidos pela Administração. 
 

                      Obra Localidade Valor máximo do 
Contrato 

Contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma e adequação do 
terminal hidroviário de Belém – Armazém 9 da 
CDP, no município de Belém/PA, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos..  

Belém/PA R$ 13.287.578,00 
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d.1. O valor exposto no quadro acima deste Edital é o valor máximo admitido para contratação dos 
serviços pretendidos. 
d.2. Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na 
planilha original, devendo ser solicitados pela Administração, e, somente serão pagos se 
antecedidos da formal autorização da contratante, com as necessárias justificativas técnicas, 
devendo ser objeto de Termo Aditivo competente. 
e) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS: Deve ser apresentada por todas as licitantes, 
juntamente com a proposta comercial, constando obrigatoriamente os quantitativos de material e 
mão-de-obra, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas). 
f) COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS constantes de todos os itens que a compõem, com 
seus respectivos percentuais (Anexo). 
g) COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) constando de todos os itens que a 
compõem, com seus respectivos percentuais (Anexo). 
h) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Anexo). Deverá ser apresentado um cronograma de 
cada item do resumo do edital, bem como o cronograma geral da obra, que devem obedecer 
rigorosamente o modelo fornecido pela CPH. 
i) PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 1º dia útil após a ordem de Serviço expedida pela 
Diretoria de Gestão Portuária da CPH, após a publicação do Contrato na Imprensa Oficial do 
Estado. 
j) DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL pela empresa e rubrica em todas as vias. 
k) O pagamento será feito, preferencialmente, por crédito em conta corrente aberta no Banco do 
Estado do Pará S/A pela contratada informando código da agência e número da conta corrente da 
licitante. 
10.2. NÃO serão levadas em consideração as propostas enviadas via fac-símile. 
10.3. As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto serão 
consideradas irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da 
Empresa, sobre sua rubrica, antes da abertura das mesmas. 
10.4. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo do Anexo. 
10.5. Será de inteira responsabilidade da firma vencedora, qualquer custo que não tenha sido 
incluído em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da 
obrigação assumida, excluída a CPH de qualquer solidariedade, assim como não serão 
considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos. 
10.6. A empresa não poderá modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a alegação 
de insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais 
existentes ou, ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. 
10.7. O prazo máximo para a execução dos serviços objeto desta Licitação é de 12 (doze) 
meses, a iniciar na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou renovado mediante 
manifestação das partes, através de Termo Aditivo. 
 
11 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
11.1. Caberá à Comissão Permanente de Licitação - CPL apreciar a habilitação, classificação e o 
julgamento das propostas, observando-se os dispositivos abaixo: 
11.1.1. Esta Licitação será julgada, considerando-se o atendimento das exigências deste Edital, na 
seguinte seqüência: 
• 1ª fase: análise da documentação de habilitação, considerando-se o atendimento das normas 
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contidas neste Edital, e;  
• 2º fase: exame e julgamento das propostas de preços, considerando-se o atendimento das 

exigências contidas neste Edital. 
11.1.2. Iniciada a sessão pública a CPL receberá do(as) interessado(as) os documentos de 
credenciamento e, depois de examinados, solicitará e abrirá os envelopes contendo os documentos 
de habilitação das Licitantes, os quais serão submetidos à apreciação dos presentes para 
verificação dos documentos neles contidos, rubricando-os, posteriormente, folha por folha e, se for 
o caso, formularem impugnações relativamente às documentações ou protestos quanto ao 
transcurso deste Edital, registrando-se essas ocorrências em ata para que produzam seus efeitos 
legais; 
11.1.3. A CPL, se assim o decidir, poderá suspender qualquer sessão, para que tenha melhores 
condições de analisar documentos e questões apresentadas, marcando oportunamente, nova data e 
horário, em que voltará a se reunir com as interessadas, quando então apresentará o resultado da(s) 
questão(ões) objeto(s) de exame; 
11.1.4. Não havendo dúvidas quanto à habilitação de quaisquer Licitantes e não havendo recursos 
e/ou após a sua denegação ou desistência expressa pelo(as) interessado(as), a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços daquelas consideradas habilitadas; 
11.1.5. Caso a 2º fase não ocorra logo após a primeira, o Envelope “B” – propostas de preços será 
rubricado em seu fecho pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL  e pelos 
representantes das Licitantes, e permanecerá fechado sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão; 
11.1.6. Antes da abertura das propostas de preços das Licitantes que tenham sido habilitadas na 1a 
fase, serão devolvidos, devidamente lacrados, mediante recibo, os envelopes (Proposta de Preços – 
Envelope “B”) das empresas inabilitadas e que denegaram de recurso; 
11.1.7. Em cada fase do Processo Licitatório serão realizadas tantas sessões públicas quantas se 
fizerem necessárias; 
11.1.8. De cada sessão pública será lavrada ata consignando todas as ocorrências, a qual, depois de 
lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes das 
Proponentes presentes; 
11.1.9. Transcorrido o prazo de recurso, ou decididos os recursos eventualmente interpostos, serão 
retomados os trabalhos de Licitação, para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
em nova data (dia e hora) a serem comunicadas às empresas participantes por meio de e-mail, fax, 
telegrama e correspondência protocolada. 
11.2. Procedimentos de abertura e avaliação dos envelopes das Propostas de Preços – Envelope 
“B”: 
11.2.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL procederá à abertura do Envelope “B”, 
contendo as propostas de preços das empresas habilitadas na 1ª fase, as quais serão rubricadas e 
analisadas pelos representantes das Licitantes presentes, folha por folha e, se for o caso, formular 
impugnações relativamente às condições ofertadas; 
11.2.2. As propostas de preços das Licitantes consideradas habilitadas serão avaliadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, segundo os critérios estabelecidos neste 
Edital; 
11.2.3. As Licitantes consideradas desclassificadas nos termos deste Edital serão concedidas às 
prerrogativas de recurso previsto na Lei no 8.666/93; 
11.2.4. De igual forma, quanto ao procedimento nas sessões anteriores, será lavrada ata 
circunstanciada da sessão de abertura e análise das propostas de preços, na qual constarão as 
eventuais observações ou impugnações, não sendo permitidas refutações orais às mesmas, sendo 
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assinada, obrigatoriamente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL e, 
opcionalmente, pelos representantes credenciados dos Licitantes presentes. 
 
12 – DA GARANTIA CONTRATUAL   
12.1. Considerando-se o disposto no art. 56 da Lei No 8.666/93, a CONTRATANTE  exigirá da 
Licitante vencedora, para assinatura do contrato, a prestação de garantia, a ser apresentada por 
quaisquer das modalidades previstas no §1º do citado dispositivo; 
12.2. O(a) Licitante vencedor(a), terá o prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento 
de Contrato correspondente, de apresentar comprovação de formalização de garantia de execução, 
que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais; 
12.3. O valor da garantia de execução a ser apresentado, será obtido pela aplicação de 7% (sete 
por cento) sobre o valor global do ajuste contratual a ser firmado; 
12.4. A garantia em questão poderá ser efetuada, conforme a modalidade, observando-se os 
seguintes procedimentos: 
12.4.1. Depósito do valor fixado no item 12.3, em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo 
ao órgão CONTRATANTE , em conta corrente da CONTRATANTE , a ser informada 
posteriormente ou; 
12.4.2. Carta de fiança bancária, no valor fixado no item 12.3, sendo obrigatório que o prazo 
de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de mais 30 
(trinta) dias consecutivos ou; 
12.4.3. Seguro - garantia de execução em apólice nominal à CONTRATANTE , no valor fixado 
no item 12.3 e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo 
obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra, 
acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos. 
12.5. Qualquer majoração do valor Contratual obrigará o(a) licitante vencedor(a) a depositar, nas 
mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 7% (sete por cento) do valor da 
alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da 
majoração do Contrato, que fará parte integrante da garantia de execução. No caso de redução do 
valor Contratual, poderá a CONTRATADA  ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar; 
12.6. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, prestada pela 
CONTRATADA , será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, observando-se a seguinte providência: apresentação por parte da 
CONTRATADA , da Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pela Previdência Social, 
referente ao tempo em que a CONTRATADA  executou os serviços. 
 
13 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
13.1. Na presença das Licitantes e demais pessoas que assistirem ao Ato Convocatório serão 
abertos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no dia, hora e local previstos, os envelopes 
contendo as propostas de preços das Licitantes consideradas habilitadas na 1ª Fase; 
13.2. As propostas serão consideradas em julgamento, desde a sua abertura até a publicação da 
decisão nos meios legais competentes; 
13.3. Após a abertura das propostas, nenhuma informação adicional será aceita ou considerada 
para efeito de julgamento, exceto quando solicitada, por escrito, pela Comissão Permanente de 
Licitação - CPL; 
13.4. As propostas que apresentarem discordância entre os valores numéricos unitários e os totais 
resultantes de cada item, prevalecerá o primeiro. Ocorrendo discordância entre o valor numérico 
total e o por extenso, prevalecerá o último; 
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13.5. A classificação das propostas será por ordem crescente dos valores ofertados para 
fornecimento do objeto licitado, orientando-se pelo tipo de licitação de menor preço global; 
13.6. Caso se verifique empate nos preços ofertados, entre duas ou mais propostas, será realizado 
sorteio na presença das Licitantes intervenientes, para identificação do vencedor do certame, 
consoante disposições da Lei nº 8.666/93; 
13.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; 
13.8. Serão Desclassificadas: 
13.8.1. As propostas que não atenderem às exigências deste Edital; 
13.8.2. Imponham condições não previstas nesta Licitação; 
13.8.3. As propostas com valores globais superiores ao limite estabelecido deste Edital, 
ressalvando-se aquelas dentro do limite previsto no art. 43, IV da Lei n.º 8.666/93, ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas aquelas que se enquadrem nas disposições do 
art. 48, II c/ § 1º, ‘b’, da Lei nº. 8.666/93, e que não possam demonstrar sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos que o compõe são coerentes com os de mercado. 
13.9. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou quando todas as propostas forem 
desclassificadas, aplicar-se-á o disposto no art. 48, § 3º, da Lei nº. 8.666/93; 
13.10. Não serão consideradas para fins de julgamento as propostas que estiverem com emendas, 
rasuras ou entrelinhas; 
13.11.  Em qualquer fase deste processo licitatório o não atendimento ou insuficiência de 
comprovação de qualquer exigência constante deste Edital, implicará na inabilitação ou 
desclassificação da Licitante, não se admitindo a complementação de documentos “a posteriori”. 
Durante o curso do julgamento é direito da Comissão solicitar esclarecimentos sobre o conteúdo 
das propostas; 
13.12. Após a apreciação; análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão elaborará 
relatório conclusivo, que será submetido ás considerações da Autoridade competente, justificando 
inclusive, se for o caso, os critérios que a levaram a escolher a proposta diferente daquela que 
apresentou o menor preço global; 
13.13. Esgotado o prazo legal, sem a interposição de recurso contra a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL que julgou as propostas, o processo licitatório será submetido à 
autoridade competente para homologação e adjudicação. 
 
14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, cabe recurso, segundo os 
prazos previstos na Lei no 8.666/93, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata; 
14.2. Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo não serão apreciados pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL; 
14.3. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no horário de atendimento do 
protocolo geral da CPH, das 08:00 às 11:40 e 14:00 às 17:40 horas; 
14.4. Eventuais recursos referentes a presente Licitação, deverão ser interpostos segundo os prazos 
previstos na Lei no 8.666/93, em petição escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação - 
CPL e protocolada no endereço constante neste Edital, com observância do horário, mencionado 
no subitem anterior; 
14.5. Recebido o recurso de que trata o subitem anterior, a Comissão Permanente de Licitação - 
CPL poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, 
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submeter o recurso, devidamente instruído, à Autoridade competente, que decidirá em 05 (cinco) 
dias úteis contados da data de seu recebimento; 
14.6. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação da Licitante e julgamento de 
propostas terão efeito suspensivo. 
 
15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
15.1. O objeto desta Licitação será devidamente adjudicado e homologado pela Autoridade 
competente, em favor da Licitante julgada vencedora, segundo os termos exarados pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL; 
15.2. A Comissão Permanente de Licitação - CPL reserva-se o direito de desclassificar quaisquer 
das Licitantes, ao tomar conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento 
da Licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa; 
15.3. O resultado da Licitação será publicado nos meios legais pertinentes, após deliberação da 
Autoridade competente. 
 
16 – DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
16.1. A Autoridade competente inerente ao processo em questão, se reserva o direito de: 
16.1.1. Revogar o Processo Licitatório por interesse público, caracterizado em circunstanciado 
parecer, ressalvado o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº. 8.666/93; 
16.1.2. Anular obrigatoriamente a Licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
17 – DO TERMO DE CONTRATO. 
17.1. Findo o processo licitatório, a Licitante vencedora e a Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará - CPH, celebrarão Contrato de Execução de Obras e Serviços de Engenharia, cujo 
prazo de vigência/execução será de 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado e/ou renovado mediante manifestação das partes, através de Termo Aditivo; 
17.2. O Contrato será regulado pela Lei n.º 8.666/93, bem como pelo Edital da Concorrência n.º 
002/2012-CPH, e todos seus Anexos, englobando, dentre outras, as condições desta Licitação; 
17.3. A Licitante vencedora, regularmente convocada, terá o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos 
para assinatura do Contrato correspondente. O não comparecimento neste prazo ensejará a 
aplicação da multa prevista no subitem 21.1.2 deste Edital. 
17.3.1. O prazo definido acima poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada da Licitante vencedora e aceita pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
17.4. Até a assinatura do Contrato, a proposta da Licitante vencedora poderá ser desclassificada se 
a Administração tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o 
julgamento; 
17.5. A cessão, sub-contratação ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação 
só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer 
das ocorrências, e com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE  e desde que 
não afetem a boa execução do Contrato, devendo nesses casos, a subcontratada apresentar os 
requisitos de qualificação técnica e idoneidade administrativa exigidos pela CONTRATANTE ; 
17.6. A CONTRATANTE  poderá cancelar de pleno direito o instrumento contratual que vier a 
ser expedido em decorrência desta Licitação, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à Licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa quando esta: 
17.6.1. Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 
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17.6.2. For envolvida em escândalo público e notório; 
17.6.3. Quebrar o sigilo profissional; 
17.6.4. Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as 
quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as condições 
estabelecidas pela Contratante; 
17.6.5. Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a 
autorize. 
17.7. Caberá também à futura CONTRATADA  as seguintes obrigações: 
17.7.1. Manter, durante a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na presente Licitação; 
17.7.2. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE  sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolva, independentemente de solicitação; 
17.7.3. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto do Contrato a ser firmado, sem prévia autorização da CONTRATANTE ; 
17.7.4. É proibida a sub-contratação total das obras e serviços objeto desta Licitação, sendo que a 
sub-contratação parcial somente será admitida com a prévia anuência pela Companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará - CPH; 
17.7.5. É proibida a qualquer pretexto a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH. 
17.8. Quando a futura CONTRATADA  não puder cumprir com o prazo estipulado no subitem 
17.1 deste Edital, a mesma deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, 
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato, e de impedimento de sua 
execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo a sua ocorrência; 
17.9. A solicitação de prorrogação do instrumento contratual, com a indicação do novo prazo, 
deverá ser encaminhada à CONTRATANTE , com antecedência de 30 (trinta) dias, antes do 
vencimento do prazo inicialmente estabelecido, ficando a critério da Administração a sua 
aceitação; 
17.10. A empresa Licitante que vier a ser contratada deverá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias 
consecutivos, após a assinatura do Contrato, documentação relativa á prova do registro do contrato 
junto ao CREA do Estado do Pará/Amapá; cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART e a relação dos nomes e registros dos profissionais especializados em segurança e medicina 
do trabalho que acompanharão a execução das obras e serviços objeto desta Licitação. 
 
18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
18.1. O pagamento referente às obras e serviços contratados, objeto desta Licitação efetivar-se-á 
no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura e Recibo (devidamente atestados), na unidade administrativa da CONTRATANTE , 
devendo a futura CONTRATADA , nessa oportunidade, apresentar os documentos de 
regularidade para com o FGTS e o INSS, devidamente atualizados, referente ao mês de execução 
dos serviços, juntamente com a cópia dos comprovantes de quitação dos tributos do mês anterior, 
em conformidade com o anexo; 
18.2. Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à futura CONTRATADA , e o pagamento ficará pendente até que o mesmo 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à 
CONTRATANTE ; 
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18.3. A CONTRATADA deverá anexar à fatura referente à 1º (primeira) parcela, cópia matrícula 
da obra junto ao INSS e ART. 
18.4. A liberação de recursos financeiros correspondentes a última medição (conclusão da obra), 
ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos: 
a) HABITE-SE; 
b) CND do INSS; 
c) CRS do FGTS. 
 
19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela futura CONTRATADA , 
sem justificativa aceita pela CONTRATANTE , resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar, as seguintes sanções: 
19.1.1. Advertência por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 
19.1.2. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 
da contratação, pela recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no 
art.87 da Lei nº. 8.666/93; 
19.1.3. Na inexecução parcial – multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula 
três por cento), podendo variar até o limite de 10% (dez por cento), conforme o caso, calculada 
sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 (cinco) dias; 
19.1.4. Na inexecução total – multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima; 
19.1.5. Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com 
a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, por prazo de até 02 (dois) anos. 
19.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive a responsabilização da Licitante vencedora 
Contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração; 
19.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da 
data da comunicação oficial, que especificará as condições desse recolhimento; 
19.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Licitante vencedora, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
20 – DO CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇO S 
20.1. Competirá a licitante a responsabilidade direta por todos os serviços, objeto do presente 
Edital, estando sujeito à fiscalização da CONTRATANTE ; 
20.2. A CPH designará um responsável ou uma Comissão de Fiscalização, objetivando fazer 
cumprir rigorosamente as normas, especificações e recomendações deste Edital e seus Anexos; 
20.3. A Comissão de Fiscalização poderá recusar as obras e serviços que tenham sido executados 
em desacordo com as condições definidas neste Edital e seus Anexos, ou com as informações ou 
especificações técnicas fornecidas pela Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - 
CPH; 
20.4. Sem prejuízo de plena responsabilidade da licitante, perante a CPH ou a terceiros, a 
Fiscalização relatará à Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, ocorrências 
que possam acarretar dificuldades ao normal desempenho ou desenvolvimento das obras e 
serviços; 
20.5. A licitante se fará representar no local de execução serviços contratados, por representante 
técnico, devidamente credenciado, a quem competirá o pleno acompanhamento e controle da 
execução das obras e serviços, durante a vigência do Contrato celebrado; 
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20.6. Qualquer erro ou imperícia de execução obrigará à licitante, às suas expensas e risco, à 
correção e reconstrução dos serviços executados em desacordo com o Contrato ou com as normas 
da ABNT; 
20.7. A Comissão de Fiscalização procederá à verificação de aprovação dos documentos de 
medição, boletins, relatórios, fotos, plantas, etc., fornecidos pela licitante, decorrentes da execução 
dos serviços objeto desta Licitação, sendo-lhe lícito opinar, propor modificações ou refazimento, 
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, qualquer desses produtos, considerando-se as boas 
normas técnicas vigentes, bem como o superior interesse da Contratante; 
20.8. A licitante deverá manter no local das obras e/ou serviços o Boletim Diário de Ocorrências – 
BDO, o qual, diariamente, será preenchido pelo encarregado da licitante e rubricado pela 
Fiscalização; 
20.9. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da Fiscalização; 
20.10. Caso a licitante não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, 
a CONTRATANTE  reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 
Ocorrendo a hipótese mencionada, a então licitante responderá pelos custos, através de glosas de 
créditos e/ou cauções e/ou pagamento direto, inclusive podendo ser declarada inidônea, ficando 
suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a gravidade da infração e 
dos danos decorrentes. Estas sanções serão aplicadas sem prejuízo de outras, previstas no art. 87 
da Lei nº. 8.666/93. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
21.1. As obras e serviços objeto desta Licitação, somente serão recebidos quando estiverem de 
acordo com as condições licitadas e contratadas, conforme disposto nos arts. 73 e 76 da Lei nº. 
8.666/93; 
21.2. O recebimento das obras e serviços contratados não exclui a responsabilidade civil e/ou 
ético-profissional pela imperfeita execução dos mesmos; 
21.3. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo Circunstanciado assinado pela partes 
interessadas em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita da licitante; 
21.4. Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização designado pela 
licitante, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93. 
 
22 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
22.1. O Contrato, a autorização para o início dos serviços e a nota de empenho prévio da despesa 
poderão ser rescindidos ou revogados, conforme o caso, quando for positivado: 
22.1.1. Inobservância de Cláusula deste Edital; 
22.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula deste Edital ou especificações das obras ou serviços 
contratados; 
22.1.3. Sub-contratação parcial do objeto de Licitação contratado, bem como a sua cessão ou 
transferência a terceiros, sem a competente anuência da Administração Contratante; 
22.1.4. O desatendimento das determinações regulares emanadas da Fiscalização da 
Administração; 
22.1.5. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores da aplicação de 
penas disciplinares; 
22.1.6. A decretação de falência ou recuperação judicial/extrajudicial; 



 

_____________________________________________________________________________ 

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH 

Avenida Generalíssimo Deodoro, 367 | 66.050-160 - Belém - PA 

licitacao.cph@cph.pa.gov.br 

 

22.1.7. A dissolução da sociedade ou a falecimento da CONTRATADA , conforme o caso; 
22.1.8. Razões de interesse público, regularmente justificado e legalmente amparado na 
legislação; 
22.2. A rescisão do Contrato e as suas conseqüências observarão os parâmetros definidos na Lei 
nº. 8.666/93, Capítulo III, Seção V. 
 
23 – DOS PRAZOS 
23.1. O prazo de execução das obras e serviços de engenharia contratados será de 12 (doze) 
meses, contados, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou renovado 
mediante manifestação das partes, através de Termo Aditivo; 
23.2. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações: 
23.2.1. Quando houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, os serviços 
complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares; atraso no fornecimento de dados 
informativos, materiais e qualquer subsídio às obras e/ou serviços, que estejam sob 
responsabilidade expressa da CPH; por atos da CPH; atos de terceiros que interfiram no prazo de 
execução ou outros devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE ; 
23.2.2. Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais, 
greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanchas, terremotos 
e enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, 
que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas. O motivo de força maior 
pode ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais; 
23.2.2.1. Enquanto perdurar a paralisação das obras e/ou serviços por motivos de força maior ou 
caso fortuito, bem como suspensão por ordem da CPH, ou com anuência expressa da mesma, 
ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação às obras e/ou 
serviços contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos 
correspondentes ao período de paralisação; 
23.2.2.2. Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e 
devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência; 
23.2.2.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão julgados pela Contratante após a 
constatação da veracidade da sua ocorrência; 
23.2.2.4. Após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito, haverá acordo entre as 
partes para a prorrogação do prazo. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. Elementos, informações e esclarecimentos sobre esta Licitação serão prestados aos 
interessados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que sejam formulados 
expressamente e protocolados tempestivamente, no horário de atendimento do protocolo geral da 
CPH, das 08:00 às 11:40 e das 14:00 às 17:40 horas, de segunda a sexta-feira, no endereço 
constante neste Edital; 
24.2. Somente terão validade para efeito de elaboração das documentações e propostas de preços, 
as solicitações de esclarecimentos feitos por escrito à Comissão, até 03 (três) dias anteriores à 
abertura do certame, por ela respondido, também, por escrito, sob a forma de circular dirigida a 
todas as Licitantes; 
24.3. Correrá por conta da Licitante vencedora, as despesas e obrigações que incidam ou venham 
incidir direta ou indiretamente sobre o Contrato a ser celebrado, tais como: 
24.3.1. Fornecimento aos trabalhadores de todos os equipamentos de proteção individual – EPI, na 
conformidade da Legislação aplicável à espécie; 
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24.3.2. Responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº. 6.514 de 
22/12/77, Portaria nº. 3.214 de 08/06/78, Normas Regulamentares - NR 01 a 28 e em especial as 
NR 04 a 06 e 18, relacionadas à segurança, higiene e medicina do trabalho. 
24.4. A Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará, se reserva, também, ao direito de transferir por despacho motivado, do qual dará ciência as 
interessadas, adiar e anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem como, de desistir 
da adjudicação dos serviços, sem que destes atos, resultem qualquer direito à reclamação ou 
indenização por parte de qualquer Licitante; 
24.5. Todos os materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e/ou serviços 
serão fornecidos pela licitante e todos os custos de aquisição, de transporte, de armazenamento ou 
de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos; 
24.6. Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou serviços deverão ser da melhor 
qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela Fiscalização, antes de sua aquisição 
ou confecção; 
24.7. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, máquinas e 
equipamentos será exclusivamente da licitante. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de 
execução, nem justificar retardamento na conclusão das obras e/ou serviços em decorrência do 
fornecimento deficiente dos mesmos; 
24.8. A Administração Contratante providenciará a publicação do Extrato do Contrato, que vier a 
ser firmado, em decorrência desta Licitação, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual; 
24.9. Farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as 
condições previstas neste Edital e na proposta da Licitante que vier a ser consagrada vencedora 
deste certame; 
24.10. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Belém/PA, com exclusão 
de qualquer outro, por mais especializado que seja ou venha a ser. 
             
Belém/PA, 05 de novembro de 2012. 

 
 

Alex Marcelo Marques 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Keila Wirgínia Malheiro Vale 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

Max Monteiro Martins 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
ANEXO I – TERMO DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIA 
ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVOS PREÇO GLOBAL 
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ANEXO IV – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO 
ANEXO V – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. 
ANEXO VI – PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ANEXO VII – MODELO COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA 
MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA 
ANEXO VIII – MODELOS DE DECLARAÇÕES 
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 
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ANEXO I – TERMO DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO PRODUTO 

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

necessárias para a o desenvolvimento dos serviços de EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA 

E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM – ARMA ZÉM 9 DA CDP, 

NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO ESTADO DO PARÁ , e fixar as obrigações e os direitos da 

Companhia de Portos e Hidrovias – CPH e 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. Conceitos 
Para os estritos efeitos deste documento, serão adotadas as seguintes definições: 

1.2.1. Termo de Referência: 

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.  

1.2.2. Contratante: 

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. 

1.2.3. Contratado: 

É a pessoa jurídica, ou consórcio cuja proposta para a execução das obras foi aceita pela 
Contratante. 
 

1.2.4. Fiscalização: 

É a atividade exercida, de modo sistemático, por Técnicos da Diretoria de Gestão 

Portuária da CPH, com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições contratuais, e das 

ordens complementares emanadas da contratante, em todos os seus aspectos. 
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1.3. Justificativa 
É objetivo desta Companhia, fomentar a oferta adequada da prestação de serviços aos 

passageiros e cargas, sob os critérios e procedimentos para adequação e reforma de Instalação 

Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4, estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ). Assim, para garantir a utilização adequada do Terminal Hidroviário de 

Passageiros de Belém – Armazém 9 da CDP, o Governo do Estado do Pará, através da Companhia 

de Portos e Hidrovias – CPH, está promovendo a execução de obras de reforma e adequação na 

referida Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4).  

2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
a) Antes de apresentar a proposta para a licitação, o interessado deverá visitar o local da obra 

ou serviços, a fim de realizar um levantamento dos serviços que deverão ser executados, a 

quantificação dos materiais a serem empregados,bem como se credenciar ao recebimento 

do atestado de visita que será fornecido pelo representante da CPH. 

b) A proponente deverá apresentar anexado a sua proposta, todas as composições de custos 

unitários dos serviços contidos nas planilhas, a Composição referente à Bonificação e 

Despesas Indiretas – BDI., Composição de Leis Sociais e ainda o Cronograma físico – 

financeiro da obra. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Nos preços unitários totais deverão estar incluídos todas as despesas, diretas e indiretas, 

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), etc. 

f) A contratada deverá manter na obra um local, para atendimento de emergência e pronto 

socorro dos seus operários, caso venham a sofrer acidentes no canteiro de obras. 

g) A contratada deverá manter na direção da obra um Engenheiro Civil, que permita a 

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

perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 
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h) A contratada deverá comunicar com antecedência à fiscalização o nome do Engenheiro 

responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

i) 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. 

j) A contratada deverá montar um escritório na obra com dependências confortáveis para o 

uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento e 

atendimento dos serviços de construção. 

k) Serão mantidas no escritório da obra, em ordem, cópias dos projetos, especificações e o 

livro "diário de ocorrências". 

l) A vigilância será ininterrupta por conta da contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

m) A contratada terá responsabilidade na forma da Lei - Art. 618 do Código Civil Brasileiro, 

pela qualidade, segurança e garantia das obras e serviços. 

n) 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. 

o) A Contratada será responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo causado ao patrimônio 

da CDP/CPH, ou a terceiros, decorrentes da utilização inadequada de pessoal, 

equipamentos, máquinas, ferramentas ou materiais. 

2.1. Compete a Contratada 
a) Atender prontamente quaisquer informações solicitadas pela fiscalização ou Contratante, 

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, 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) Remanejar as redes elétricas, água, esgoto, telefone, lógica etc., que porventura existirem 

nos locais das obras, ou nas proximidades das mesmas, e que possam interferir na 

execução dos serviços especificados. 
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e) Providenciar a habilitação se, após a implantação do projeto, a sua entrada em operação 

ficar condicionada à aprovação ou autorização de entidades tais como: Companhia de 

Eletricidade, Companhia de Águas e Esgoto, Companhia de Telecomunicações, Corpo de 

Bombeiros etc. A habilitação deverá ser providenciada com antecedência suficiente para 

que a implantação do projeto seja concluída sem atrasos, e em condições de entrar em 

operação. 

f) Após a execução das instalações elétricas, lógicas, telefônicas, água e esgoto, etc., testar o 

seu funcionamento, com duração mínima de meia hora. 

g) Executar quaisquer serviços ou entregar materiais necessários à conclusão das obras e 

serviços, mesmo quando não expressamente indicado no projeto ou especificações. 

h) Manter o livre acesso da fiscalização à todas as dependências da obra, incluindo os 

depósitos de materiais. 

i) Entregar os serviços totalmente concluídos, com todas as áreas desocupadas, livres de 

sobras, entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestígios remanescentes. 

j) Cumprir todas as prescrições referentes às leis trabalhistas e Previdência Social. 

2.2. Compete à Fiscalização 
A CONTRATANTE exercerá ação fiscalizadora dos trabalhos, durante a sua execução. 

Essa FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto previamente designado pelo seu 

Diretor de Gestão Portuária. 

À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de 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. 

A CONTRATADA é obrigada a retirar da equipe executora dos trabalhos, 

imediatamente, qualquer empregado que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A relação mútua entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá manter na obra 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. 

Toda e qualquer comunicação da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, 
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serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas em 

duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário. Deve 

ser emitido um relatório quinzenal para a FISCALIZAÇÃO como modo de controle do andamento 

dos serviços. 

Os casos omissos ou as dúvidas que porventura surgirem no decorrer dos serviços serão 

resolvidos pela FISCALIZAÇÃO. Cabe a FISCALIZAÇÃO: 

a) Acompanhar a execução das obras ou serviços com base no Projeto, Especificações, 

Normas, Legislação em vigor e Disposições Contratuais. 

b) Aprovar, previamente, o plano de execução das obras ou serviços, apresentados pela 

Contratada, que deverá conter todos os processos e métodos de trabalho. 

c) 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. 

d) Avaliar qualquer solicitação para a modificação no Cronograma Físico da Obra, execução 

de serviços extraordinários, ou outra alteração no projeto. 

e) Inspecionar as obras civis antes do início de instalação de redes. 

f) Atender prontamente a qualquer consulta formulada, desde que pertinentes, e solicitar o 

seu registro, pela Contratada, no Diário de Ocorrências. 

g) Promover, acompanhar e certificar as medições e avaliações, e encaminhar à Diretoria de 

Gestão Portuária da CPH as faturas devidamente certificadas, dentro dos prazos 

estabelecidos no Contrato. 

h) Encaminhar à Diretoria de Gestão Portuária da CPH, em tempo hábil, toda a documentação 

e informações necessárias ao controle Técnico-Administrativo. 

i) Exigir, quando for o caso, que a Contratada apresente os comprovantes de Coletas de 

Preços, Faturas, Notas e outros documentos relativos a despesas de custo variável, prevista 

no contrato. 

j) Solicitar à Contratada a entrega de todos os documentos e notas fiscais referentes à 

garantia de equipamentos, materiais ou outros que forem usados ou instalados na obra, 

como: mobiliários, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, aparelhos telefônicos etc. 

k) Determinar o afastamento do preposto, ou de qualquer funcionário da Contratada, desde 

que se constate desleixo, incapacidade ou atos desabonadores do mesmo, procedendo da 
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mesma forma, em relação a preposto ou empregados de sub-empreiteiras e sub-

contratadas. 

l) Dar ciência à Diretoria de Gestão Portuária da CPH, de ocorrências que possam levar a 

aplicação de penalidades à Contratada, em inadimplemento de cláusulas contratuais. 

m) Registrar no Diário de Ocorrências todos os fatos ou observações atinentes a Fiscalização, 

de forma concisa, precisa e objetiva. 

n) Relatar antecipadamente, à Contratante, ocorrência ou circunstâncias que possam acarretar 

dificuldades no desenvolvimento das obras ou que possam trazer prejuízos a terceiros. 

o) Entregar à Diretoria de Gestão Portuária da CPH a pasta da fiscalização, com toda a 

documentação, após o término da obra, que deverá ser concluída com o termo de 

Recebimento Definitivo da obra ou serviço, contratado. 

2.3. 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. 

c) As soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela Contratada, com correspondência 

simultânea para autoridade superior. 
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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. 

2.4. 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 CONTRATANTE, 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.  

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

Especificações, definidos e fornecidos em anexo ao respectivo Edital, pelo Contratante. 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 do Contratante, 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. 

 

3.1. Serviços Preliminares 

3.1.1. 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 
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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. 

e) A empresa licitante deverá possuir um responsável técnico de nível superior com 

habilitação em Arquitetura e/ou Engenharia Civil, que assinará as ARTs referentes aos 

serviços aqui solicitados. O responsável técnico deverá possuir experiência comprovada 

através de Acervos Técnicos registrados no CREA e apresentados na fase de habilitação 

desta licitação e cujos dados (Nome, Carteira profissional, CPF e endereço completo) 

deverão estar contidos na proposta comercial. 

3.1.2. Instalações Provisórias 

a)  A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais 

como: barracões, depósito, tapumes, ligações provisórias de água e esgoto, luz e força, 

ficando a empresa responsável também pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, 

caso seja necessário. 

b) O barracão da obra será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, e o 

piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem. 

3.1.3. 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 CPH, em local a ser 

definido pela Fiscalização, sendo colocadas no início da obra, e permanecendo até o final do 

contrato. 

3.1.4. Andaimes Metálicos 

A Obra deverá ser dotada de andaimes metálicos para facilitar a execução de serviços em 

locais de difícil acesso, quando de sua armação a Contratada deverá ter o cuidado de amarrá-los a 

fim de dar maior segurança aos operários que utilizarão os mesmos. 
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3.1.5. 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. 

3.1.6. Locação da Obra 
a) Os trabalhos de locação serão executados através de método topográfico com auxílio de 

instrumentos de precisão (teodolito, nível, etc.) 

b) Independentemente do uso de piquetes de locação de fundação será feito quando 

necessário, um gabarito em tábuas onde serão assinalados com pregos os eixos das 

paredes e pilares. Os gabaritos serão conservados até que a FISCALIZAÇÃO autorize a 

sua retirada. 

c) 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. 

3.2. Canteiro de Obras 
a) A Contratada deverá planejar a construção e 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. 

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 Contratante não será responsabilizada por eventuais danos ou perdas de materiais e 

equipamentos da Contratada, que venham a ocorrer nas áreas de propriedade do 

Patrimônio da CPH conveniada com a CDP. 

3.3. Equipe Técnica da Contratada 
a) A Contratada deverá indicar, mediante comunicação por escrito à Fiscalização, o nome 

do Engenheiro Responsável 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. 
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Contudo, caberá à Fiscalização a aceitação ou não do nome indicado. 

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.  

3.4. Subcontratação 
a) A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços objeto do contrato. 

b) A Contratada somente poderá subcontratar parcialmente os serviços especializados, 

com prévia autorização da Diretoria de Gestão Portuária / CPH, comprovada a 

idoneidade técnica da subcontratada.  

c) No caso do serviço subcontratado, a Contratada deverá apresentar o profissional 

responsável pelos trabalhos por escrito à Fiscalização, para os entendimentos com a 

Fiscalização. 

d) Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, sendo responsável por esta, 

perante a Contratante, bem como, responderá perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

3.5. Metodologia 
 

3.5.1. Normas e Regulamentos   

Além do que estiver explicitamente indicado nestas Especificações Técnicas e nos 

desenhos referentes ao projeto, deverão ser obedecidas as seguintes normas: 

• Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

• ABNT-NBR 14.253/98, sobre segurança nas operações portuárias; 

• ABNT-NBR 9050, sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 
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• ABNT-NBR 15.450, sobre acessibilidade de passageiros no Sistema de Transporte 

Aquaviário; 

• NBR 8681 – Ação e Segurança nas Estruturas. 

• NBR 12.655/96 - Concreto - Preparo, controle e recebimento. 

• NBR 14.931/2004 – Execução de Estruturas de Concreto- Procedimentos  

• NBR 7.188/84 - Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre. 

• Norma de Adequação de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) - 

RESOLUÇÃO Nº 1.590/ANTAQ, sobre outorga de autorização para construção, 

exploração e ampliação de instalação portuária pública de pequeno porte (alterada pela 

Resolução n°2.390/02012); 

• Norma Sanitária - Resolução N° 72/09/ANVISA,  

• Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, Portaria 

nº64 de 07 de novembro de 2006, 

• NORMAN 11, que estabelece normas da autoridade marítima para obras, dragagens, 

pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição nacional. 

• Portaria nº64 de 07 de novembro de 2006 - Normas e Procedimentos da Capitania dos 

Portos da Amazônia Oriental; 

• O decreto 52.147 de 25 de Junho de 1963, que estabelece as Normas e Métodos de 

execução para Obras e Edifício públicos. 

• Códigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos Órgãos Públicos e 

Concessionárias que estejam em vigor e sejam referentes à execução dos serviços; 

• Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

• Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 

entre outros; 

• Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA; 

• Referências de Custos da SEOP, SETRAN e/ou do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, ou caso contrário deverá ser fornecida a 

composição de custos unitários; 

• RDC 50, 216 e 275 - Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA; 

• Resolução Nº 2.390 - ANTAQ,  de 16 de fevereiro de 2012: 
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A Norma de construção exposta na resolução nº 2.390-ANTAQ, tem por finalidade a 

adequação, implantação e construção de instalações portuárias públicas de pequeno porte – IP4 

baseada na necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para a outorga de autorização 

para a construção. A IP4 deve possuir a seguinte estrutura básica com áreas dimensionadas para 

atender ao fluxo projetado de embarcações, passageiros, mercadorias, ou ambos: 

I - Instalações de acostagem compatíveis com as embarcações que demandarem a IP4; 

II - Áreas de movimentação de passageiros segregadas das áreas destinadas à movimentação e 

armazenagem de mercadorias: 

• Plataforma para embarque e desembarque de passageiros, com piso nivelado e 

antiderrapante; 

• Instalações para venda de passagens e atendimento aos passageiros, inclusive para prestar 

informações e receber sugestões e reclamações; 

• Áreas de espera abrigadas e providas de assentos para acomodar passageiros; 

• Garantia de acessibilidade às instalações para passageiros e tripulantes com Necessidades 

especiais ou com mobilidade reduzida; 

• Instalações sanitárias para uso geral e aparelhadas para pessoas com necessidades 

especiais; 

• Sistema de comunicação interna áudio-visual e sistema de orientação para a circulação 

interna e externa de passageiros e tripulantes; 

• Facilidades diversas a passageiros e tripulantes, tais como, telefones públicos, guarda 

volumes e bebedouros; 

• Instalações para a administração e agentes de autoridade de governo na IP4, quando 

couber. 

III - Áreas externas e adjacentes: 

• Sinalização vertical e horizontal para orientação de entrada e saída de veículos e pedestres, 

quando couber; 

• Sistema de iluminação; 

• Instalações de delimitação da área da IP4 e sistema de segurança. 

As instalações de acostagem, inclusive plataforma de embarque e desembarque de 

passageiros, podem ser compartilhadas por passageiros e mercadorias desde que haja separação 



 

_____________________________________________________________________________ 

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH 

Avenida Generalíssimo Deodoro, 367 | 66.050-160 - Belém - PA 

licitacao.cph@cph.pa.gov.br 

 

física entre ambos, atendidas as normas de segurança e prioridade na movimentação de 

passageiros. 

O dimensionamento das áreas de uso público deve ser compatível com o número médio 

de partidas e chegadas diárias de embarcações. 

As instalações gerais da IP4 devem obedecer naquilo que couber, o que dispõe a Lei Nº 

10.048, de 08 de novembro de 2000, e o Decreto Nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

3.5.2. Especificações Técnicas 

3.5.2.1. Materiais a empregar 

a) 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). 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro de obra, antes de sua 

utilização, e não aceitará o emprego daqueles que a seu juízo forem julgados 

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. 

f) A Contratada deverá retirar do canteiro de obras, todos os materiais rejeitados pela 

Fiscalização, no prazo estipulado pela mesma. 

g) Todos os materiais utilizados na construção das obras deverão ser transportados, 

manuseados e armazenados com cuidado, evitando-se choques, pancadas ou quedas. 

h) Os materiais sujeitos a danos por ação de luz, calor, umidade, chuva ou outro agente 
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danoso a eles, deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o 

momento de sua utilização. 

3.5.2.2. Substituição de Materiais 

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

por outro, 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) Tratando-se de materiais que envolvam principalmente o aspecto estético da obra 

(revestimento de fachadas, materiais aparentes, etc.) o material proposto deverá 

harmonizar-se com o acabamento restante. 

d) Outros casos não previstos serão resolvidos pela Fiscalização. 

3.5.3.  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 elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda 

de ferramentas e aproximação de pedestres. 

c) Se for necessário o uso de explosivo durante as obras, a Fiscalização deverá 

antecipadamente ser notificada e opinar por escrito sobre as medidas de segurança 

proposta pela Contratada, quanto à guarda e emprego do referido material. 

d) 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. 
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e) 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. 

f) 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. 

g) A Contratada deverá submeter-se às medidas de segurança exigidas pela Fiscalização, 

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

3.5.4. Retirada de Entulhos 

Todo o material proveniente das demolições e retiradas, quando não reaproveitáveis 

(portas, janelas, balancins, vidros, luminárias, louças sanitárias, etc...), após consulta à 

Fiscalização, deverão ser acondicionados e removidos com utilização de equipamentos adequados 

(contêiner, pá carregadeira, caçamba basculante e outros que se fizerem necessários), para local 

apropriado para desentulho, sem colaborar para a degradação do meio-ambiente local ou 

prejudicar a terceiros.  

3.5.5. Qualificação Técnica. 

ACERVOS:  
� Estrutura metálica; 
� Cobertura em telhas metálicas; 
� Instalações elétricas; 
� Instalações hidrosanitarias; 
� Sistema de climatização. 

4. PRAZOS E CUSTOS 

4.1. Orçamento e Prazo de Execução 
O custo global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência está 

orçado em R$ 13.287.578,00, tendo como referência a planilha que compõe deste Edital, que 

contempla as diversas atividades técnicas necessárias para a consecução do Projeto Executivo. O 

prazo para execução é de 12 meses. 

4.2. 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 
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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). 

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

executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referência. 

b) O Contratante 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 Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 

do Pará; 

• À apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os 

Serviços, acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Termo de Referência buscou apresentar as condições mínimas exigidas para a 

formulação de propostas com vistas à execução das obras de Adequação e Reforma do Terminal 

Hidroviário de Belém – Armazém 9 da CDP. Contudo, faz-se importante reiterar que: 

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 com a unidade operando normalmente, motivo pela 

qual deverão ser tomadas as medidas inerentes e indispensáveis à completa segurança 

dos funcionários. 

c) Nenhuma alteração nos projetos, detalhes e especificações, poderão ser feitas sem 

prévia autorização de um técnico da CPH. 

d) 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 66.050-160, Belém / PA / Brasil. 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

                          
 
Belém/PA,  ......... de .................. de ............ 

À  
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH 
Av. Generalíssimo Deodoro, nº 367 , CEP 66.050-160 – Umarizal, Belém/PA. 
NESTA 
 
 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
Em atendimento a Concorrência n.º ........../2012-CPH, que objetiva a contratação de empresa de 
engenharia para execução da obra de reforma e adequação do terminal hidroviário de Belém – 
Armazém 9 da CDP, no município de Belém/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e 
projetos anexos, apresentamos nossa proposta nas seguintes condições: 
 
 
01)  -  Preço Global ...................  R$ -                (...........................) 
02)  -  Prazo de Execução .........  dias; 
03)  -  Prazo de Validade ..........   dias; 
04) -  Nome, estado civil, profissão, n.º do CPF e do RG, domicílio e cargo na empresa da pessoa 
que ficará responsável pela assinatura do Contrato; 

05) -  Nome do Banco, da agência e os respectivos códigos e número da conta para efeito de 
emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento. 

 
       
Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos no referido Edital. 
 
 
Atenciosamente, 
 

______________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III  – PLANILHA DE QUANTITATIVOS PREÇO GLOBAL 

 
ANEXO IV  – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO 

 
ANEXO V – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. 

 
ANEXO VI – PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
DISPONÍVEIS EM ARQUIVO DIGITAL NA COMISSÃO PERMANEN TE DE 

LICITAÇÃO  
Das 08:00 às 11:40 e 14:00 as 17:40 hs nos dias úteis que antecedem a sessão pública. 
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ANEXO VII – MODELO COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS 

DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA 
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ANEXO VIII – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
CREDENCIAMENTO (facultativo) 

 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________, neste ato representada 
pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu 
Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere amplos poderes para junto a CPH,  praticar os atos necessários com relação à licitação na 
modalidade de Concorrência nº ......../2012, 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 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HA BILITAÇÃO 

 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Concorrência n.º ........../2012-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. 
 
Belém/PA,         de                     de 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , em cumprimento ao 
disposto no Art. 27, inciso V, c/com o Art. 78, inciso XVIII da Lei n.º 8.666/93, com a redação 
dada pela 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 dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 
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Belém/PA,         de                     de 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA 
 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Concorrência n.º .........../2012-CPH, 
DECLARA  expressamente que  até aceita previamente todas a condições estipuladas nesta 
licitação em razão das peculiaridades relativas aos serviços da obra de reforma e adequação do 
terminal hidroviário de Belém – Armazém 9 da CDP, no município de Belém/PA, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, assim como DECLARA  que possui condições, no prazo entre a 
adjudicação e o início dos serviços, de mobilizar pessoal de campo, capacitado e em número 
suficiente para a execução dos serviços. 
 
Belém/PA,         de                     de 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA. 
 
_______________(nome do responsável técnico da empresa)_______, CPF________ (número de 
inscrição) __________, CREA_____________ , por ser o responsável técnico da 
empresa_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , para os fins da 
Concorrência n.º ......./2012-CPH, DECLARA  expressamente que concordo com minha inclusão 
como responsável técnico  dos serviços por ela executados. 
 
Belém/PA,         de                     de 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES 
 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Concorrência n.º .........../2012-CPH, 
DECLARA  expressamente que possui condições, no prazo entre a adjudicação e o início dos 
serviços, de mobilizar pessoal de campo, capacitado e em número suficiente para a execução dos 
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serviços da obra de reforma e adequação do terminal hidroviário de Belém – Armazém 9 da CDP, 
no município de Belém/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 
 
 
Belém/PA,         de                     de 2012. 
 
Assinatura do Responsável 
CPF: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ 

 
_______________(nome da empresa)_______, CNPJ________ (número de inscrição) 
__________, sediada ___________________(endereço)_____________ , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) __________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________ e do 
CPF nº__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso I do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com 
deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 28 da Constituição do Estado do Pará. 
 
Local/data 
 
Assinatura do representate legal da empresa 
CPF: nº 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
Atestamos, para os devidos fins que a empresa ............................................................  
................................................................................................................, portadora do                               
CNPJ n.º................................................................. em atendimento ao Edital, visitou o local onde 
serão realizados os serviços objeto da Concorrência  n.º .........../2012-CPH, para contratação de 
empresa de engenharia para execução da obra de reforma e adequação do terminal hidroviário de 
Belém – Armazém 9 da CDP, no município de Belém/PA, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos, tendo esclarecido todas as dúvidas com relação ao assunto. 
 
 
Belém/PA,                 de                             de  2012. 
 
Local/data 
 
Assinatura do representate legal da empresa 
CPF: nº 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 

                                                         
                               CONTRATO N.O ...../2012-CPH 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, SOB A FORMA DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, 
ATRAVÉS DA COMPANHIA DE PORTOS E 
HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH - CPH 
E A EMPRESA__________________, COMO 
ABAIXO SE DECLARA. 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DO PARÁ, através da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, empresa pública com 
personalidade de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.452.160/0001-95, com sede à 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, CEP 66050-160, Município de Belém, Estado 
do Pará, neste ato representada por seu Diretor-Presidente ABRAÃO BENASSULY NETO , 
brasileiro, paraense, casado, Carteira de Identidade nº 3532258, 2ª Via PC/PA, inscrito no 
CPF/MF nº. 106.009.062-72, residente e domiciliado à Avenida Marquês de Herval, nº 693, Casa 
02, Bairro Pedreira, CEP: 66085-310, Município de Belém, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, doravante denominada CONTRATANTE , e de outro lado, a empresa ..., 
estabelecida ........, n.º .., inscrita no CNPJ sob o n.º ..... e com Inscrição Estadual n.º ..., doravante 
denominado(a) CONTRATADO(A) , neste ato representada pelo Sr. ....., ....., portador(a) da 
Cédula de Identidade n.º .... SSP-... e CPF/MF n.º ......, residente e domiciliado(a) na ....., n.º .., 
bairro ..., com fundamento no Processo Licitatório n.º ......./2012/Concorrência n.º ......../2012 e 
com observância das disposições da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.1993, da Lei Estadual n.º 
5.416, de 11.12.1986 e dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito 
privado, celebram o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma e 
adequação do terminal hidroviário de Belém – Armazém 9 da CDP, no município de Belém/PA, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS 
 
2.1. Integram o presente Contrato como anexos, mesmo sem transcrição e anexação, todos os 
documentos integrantes do Processo n.º XXXXXXXXXXXXXX/CPH, Pr. Licitatório n.º 
XXX/2012-Concorrência n.º XXX/2012, em especial o Edital, seus Anexos e a Proposta da 
CONTRATADA . 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1.  O valor global do Contrato é de R$ ..............,........(............). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
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4.1. A CONTRATADA  fica obrigada a executar os serviços contratados, em conformidade com 
as exigências deste Contrato e seus Anexos; 
4.2. O objeto deste Contrato deverá ser concluído no prazo de XXX (XXXXX) meses a iniciar da 
data de sua assinatura; 
4.3. A CONTRATADA  apresentará no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data 
da assinatura do Contrato a documentação referente aos registros profissionais dos empregados 
que irão prestar serviço referente a este contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. São obrigações da CONTRATANTE : 
5.1.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidos no Contrato; 
5.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ; 
5.1.3. Rejeitar ou sustar o serviço que estiver em desacordo com as especificações e 
recomendações ou com a melhor técnica consagrada pelo uso, ordenando à CONTRATADA  o 
seu refazimento; 
5.1.4. Expedir Termo de Recebimento Provisório após a realização da vistoria geral no serviço. A 
CONTRATADA  terá prazo de 30 (trinta) dias após a expedição do Termo para as devidas 
correções que se fizerem necessárias; 
5.1.5. Expedir Termo de Recebimento Definitivo da obra após a realização dos serviços; 
5.1.6. Acompanhar e supervisionar a execução do presente Contrato, por intermédio da Comissão 
de fiscalização, ou quem for designado pela CONTRATANTE ; 
5.1.7. Comunicar por escrito todos os pleitos e necessidades que julgar necessário a boa execução 
do serviço; 
5.1.8. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da CONTRATADA , por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais; 
5.1.9. Aplicar penalidades à CONTRATADA , pela inobservância das disposições contidas no 
documento contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1. São obrigações da CONTRATADA :  
6.1.1. Executar fielmente o serviço contratado de acordo com as normas pertinentes a cada uma 
das etapas, especialmente no que se refere aos itens desta Cláusula e os Anexos deste Contrato, 
responsabilizando-se pela qualidade e exatidão dos resultados apresentados; 
6.1.2. Recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade os empregados 
necessários à perfeita execução dos serviços, objeto deste Contrato; 
6.1.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todos os encargos sociais decorrentes da 
execução do objeto deste Contrato, tais como:  
a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) previdenciário; 
e) indenizações; 
f) vales-refeição; 
g) vales-transporte; 
h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
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6.1.4. Fornecer toda a mão-de-obra, uniformes e todos os equipamentos de proteção necessários à 
perfeita execução dos serviços contratados, bem como todas as providências no sentido de fazer 
cumprir e serem cumpridas, rigorosamente, as normas de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho; 
6.1.5. Assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, 
quando, em ocorrência de espécie forem vítimas de seus empregados, no desempenho dos serviços 
ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependência da CONTRATANTE ; 
6.1.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE ; 
6.1.7. Pagar todos os impostos, taxas e obrigações que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços objeto deste Contrato, especificamente àquelas relacionadas ao INSS, FGTS e outros de 
competência Federal, Estadual ou Municipal; 
6.1.8. A CONTRATADA  deverá, obrigatoriamente, adotar as medidas legais junto aos órgãos 
competentes, para legalização e regularização deste Contrato, tais como: CREA, Prefeitura, INSS, 
etc. Devendo posteriormente, se for o caso, encaminhar cópia dos documentos comprobatórios à 
CONTRATANTE , antes da primeira medição de serviços, juntamente com cópia do 
recolhimento dos encargos sociais devidos da obra, referentes ao mês anterior de cada medição; 
6.1.9. Exibir, quando solicitada pela CONTRATANTE , a competente aprovação de estarem 
sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em 
decorrência de sua condição de empregadora; 
6.1.10. As ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços serão dimensionados, especificados 
e fornecidos pela CONTRATADA , de acordo com seu plano de trabalho; 
6.1.11. Conduzir os serviços contratados de modo a evitar distúrbios ou prejuízos às propriedades, 
edificadas ou não, durante a execução deste Contrato; 
6.1.12. Permitir, facilitar e apoiar os trabalhos da Comissão de Fiscalização, bem como de 
assessorias, consultorias técnicas ou auditorias financeiras credenciadas pela CONTRATANTE , 
quando necessário; 
6.1.13. Executar imediatamente os reparos ou refazimento dos serviços executados em desacordo 
com as normas e especificações técnicas constantes do Projeto Executivo, do Edital, com as 
normas da ABNT ou com as Cláusulas deste Contrato e não aceitos pela CONTRATANTE ; 
6.1.14. Manter, no local dos serviços, instalações adequadas (escritório) e com suficientes recursos 
técnicos, inclusive de pessoal especializado, para poder prestar quaisquer informações à 
CONTRATANTE , bem como assistência rápida e eficiente às suas máquinas, veículos, 
equipamentos e ao seu pessoal, de modo a não prejudicar o bom andamento dos trabalhos; 
6.1.15. Promover o registro deste Contrato e seus aditivos, se for o caso, perante os órgãos aos 
quais devam os mesmos ser submetidos, de acordo com a legislação em vigor, arcando com todas 
as despesas daí decorrentes e comprovando, posteriormente, perante a CONTRATANTE , o 
cumprimento das devidas obrigações; 
6.1.16. À CONTRATADA  é vedada, sob as penas da lei, prestar quaisquer informações a 
terceiros sobre a natureza ou o andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, 
através de qualquer meio de comunicação, dados e informes relativos aos serviços executados, à 
tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa autorização da 
CONTRATANTE ; 
6.1.17. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital e seus Anexos; 
6.1.18. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado seu, atendendo à solicitação, 
por escrito, da CONTRATANTE , que esteja embaraçando ou dificultando a mesma em sua ação 
fiscalizadora, ou cuja permanência seja julgada inconveniente ao bom andamento dos serviços 
contratados; 
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6.1.19. A CONTRATADA  obriga-se a efetuar o controle tecnológico da obra, seguindo 
recomendações da ABNT e, se for o caso, contratar assessoria e laboratórios de análises, de 
capacidade comprovada, para efetuar análises e controle dos materiais empregados, sendo todos os 
laudos entregues à CONTRATANTE ; 
6.1.20. A CONTRATADA  deverá manter no local dos serviços, armário com medicamentos de 
primeiros socorros; sendo facilitado o seu acesso; 
6.1.21. Em local indicado pela Comissão de Fiscalização deverá ser colocado, se for o caso, placa 
dos serviços contendo informações sobre o órgão executante, autores dos projetos, firma 
contratada, prazo de execução e valor da obra, obedecendo ao padrão vigente; 
6.1.22. Proceder, ao final dos serviços contratados, a limpeza de todas as áreas trabalhadas, sendo 
removidos todos os resíduos existentes. Todas as áreas ocupadas ou utilizadas devem ser limpas, 
sendo removido todo o material, equipamento e outros pertences da CONTRATADA , incluindo 
sobras e lixos, sendo esses serviços considerados incluídos no valor deste Contrato; 
6.1.23. Reconhecer os direitos da Administração previstos neste instrumento e na legislação 
pertinente em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo da sua rescisão; 
6.1.24. Responder pelos danos causados à CONTRATANTE  ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do presente Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE ; 
6.1.25. O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente das 
faturas pertinentes aos pagamentos que forem devidos à CONTRATADA ; 
6.1.26. Comunicar à CONTRATANTE  qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
6.1.27. É proibida a sub-contratação total dos serviços objeto desta Licitação, sendo que a sub-
contratação parcial somente será admitida com a prévia anuência da CONTRATANTE ; 
6.1.28. É proibida a qualquer pretexto a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 
da CONTRATANTE ; 
6.1.29. A CONTRATADA  deverá manter no local dos serviços o Boletim Diário de Ocorrências 
- BDO, o qual, diariamente, será preenchido pelo encarregado da CONTRATADA  e rubricado 
pela Fiscalização; 
6.1.30. A CONTRATADA  deverá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, após a 
assinatura do Contrato, se for o caso, documentação relativa a prova do registro do contrato junto 
ao CREA do Estado do Pará/Amapá; cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e a 
relação dos nomes e registros dos profissionais especializados em segurança e medicina do 
trabalho  que acompanharão a execução das obras e serviços objeto desta Licitação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃ O DA 
EXECUÇÃO 
7.1. A CONTRATANTE , através da Diretoria de Gestão Portuária - DIRGEP, ou quem for 
expressamente designado, exercerá ampla fiscalização sobre a execução do Contrato, ficando a 
CONTRATADA  obrigada a facilitar o exercício desse direito; 
7.2. O fiscal do Contrato, terá dentre outras, as seguintes atribuições: 
7.2.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e 
encaminhar cópia à CONTRATADA  para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste Contrato e na lei; 
7.2.2. Informar à Diretoria de Administração as ocorrências que exijam decisões e providências 
que ultrapassem a sua competência; 
7.2.3. Competirá à CONTRATADA  a responsabilidade direta por todos os serviços, objeto do 
presente Contrato, estando sujeito à fiscalização da CONTRATANTE ; 
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7.2.4. Quando convocada, a CONTRATADA  se fará representar no local dos serviços por 
engenheiro, devidamente credenciado, a quem competirá o pleno acompanhamento e controle da 
execução dos serviços; 
7.2.5. Qualquer erro ou imperícia de execução, obrigará a CONTRATADA  a sua conta e risco, à 
correção e remuneração dos serviços executados. 
7.3. A presença da fiscalização não atenua, nem elide, as responsabilidades da CONTRATADA . 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços contratados, somente serão recebidos quando estiverem de acordo com as 
condições licitadas e contratadas, conforme disposto nos art(s). 73 e 76, da Lei no 8.666/93; 
8.2. O recebimento dos serviços contratados não exclui a responsabilidade civil e/ou ético-
profissional pela imperfeita execução dos mesmos; 
8.3. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização ou outro servidor designado, mediante Termo Circunstanciado assinado pela partes 
interessadas, após decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA 
9.1. A atestação da nota fiscal/fatura referente ao objeto do presente Contrato caberá à Comissão 
de Fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. A CONTRATADA  apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 
CONTRATANTE , mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA  
aberta/mantida em agência do Banco do Estado do Pará S/A-BANPARÁ, nos termos do Decreto 
Estadual n.º 877 de 31/03/2012, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura/recibo devidamente atestados; 
10.2. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de pagamento 
estipulado no subitem 11.1 passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 
documentos; 
10.3. O pagamento da nota fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade dos 
encargos trabalhistas, Seguridade Social – CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, do mês anterior; 
10.4. A CONTRATANTE  poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA , nos termos do edital e do Contrato; 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA  enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos produtos ou de 
atualização monetária por atraso de pagamento; 
10.6. O atraso no pagamento acarretará juros monetários no percentual de 0,02 (dois centésimos 
por cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada. O cálculo desses juros será efetivado por 
provocação da CONTRATADA , mediante aprovação do Ordenador de Despesa da 
CONTRATANTE ; 
10.7. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE  à CONTRATADA , observando-se 
o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, referente aos serviços 
contratados; 
10.8. Caso a CONTRATADA  seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
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juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 
11.1. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste Contrato 
constam do orçamento aprovado da Secretaria de Estado da Fazenda para o exercício de 2012, 
como a seguir especificado: Projeto Atividade .................................., Elemento de Despesa 
........................ Fonte ....... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EMPENHO DA DESPESA 
13.1. A CONTRATANTE emitiu a Nota de Empenho para a cobertura das despesas decorrentes 
do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1. O prazo de vigência deste Contrato será de XXXX (XXXXXX) dias, contados da assinatura 
do mesmo, sem prejuízo do prazo de garantia, podendo ser prorrogado nos termos da lei, no caso 
de interesse das partes mediante comunicação prévia por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
15.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE , com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER 
CONTRATADO 
16.1. No interesse da Administração da CPH, o valor inicial atualizado, poderá ser acrescido ou 
suprimido até o limite disposto na Lei n.º 8.666/93; 
16.2. A atualização do valor inicial a ser contratado será com base na variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – INPC/IBGE; 
16.3. A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários; 
16.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto 
as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA S 
17.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato a CONTRATANTE  poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 
b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da 
contratação, pela recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art.87 da 
Lei nº 8.666/93; 
c) na inexecução parcial – multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três 
por cento), podendo variar até o limite de 10% (dez por cento), conforme o caso, calculada sobre o 
valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 (cinco) dias; 
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d) na inexecução total – multa compensatória no percentual de 50% (cinquenta por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima; 
e) suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com a Companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, por prazo de até 02 (dois) anos. 
17.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização do(a)  CONTRATADA  por 
eventuais perdas e danos causados à Administração; 
17.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA  ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Pará e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93; 
17.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceitos 
pela CONTRATANTE  isentará a CONTRATADA  das penalidades mencionadas; 
17.5. A critério da CONTRATANTE  o valor da(s) multa(s) poderá ser descontado dos valores 
a serem pagos à CONTRATADA ; 
17.6. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CPH ou com a 
Administração Pública Estadual poderão ser aplicadas à CONTRATADA  juntamente com a de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
17.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA  o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 
18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93; 
18.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CPH, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da mencionada Lei, notificando-se a CONTRATADA  com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;   
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE ;  
c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 
18.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente; 
18.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FOR TUITO 
19.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias 
alheias à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, 
na forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS TRIBUTOS, SEGUROS E CONTRIB UIÇÕES 
20.1. Todos os tributos, seguros e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
do presente Contrato, assim como sobre a mão-de-obra necessária à sua execução, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA , que se compromete a, independente de solicitação da 
CONTRATANTE , apresentar mensalmente, se for o caso, as correspondentes Certidões de 
Quitação de Tributos ou os Certificados de Regularidade da Previdência Social, bem como do 
FGTS, sob pena de retenção das importâncias que lhe forem devidas; 
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20.2. Fica expressamente convencionado que, se porventura a CONTRATANTE  for autuada, 
notificada, intimada ou condenada, em razão do não pagamento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à CONTRATADA  por força deste Contrato, ou que, a critério das 
autoridades competentes, possa vir a ser imputada a CONTRATANTE  a condição de co-
responsável por débitos, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciário ou de qualquer outra 
espécie, mesmo após o término do Contrato em tela, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 
devidos, até que a CONTRATADA  satisfaça a respectiva obrigação, liberando a 
CONTRATANTE  da autuação, notificação, intimação ou condenação; 
20.3. Caso já tenham sido liberados todos os pagamentos e importâncias devidos à 
CONTRATADA , assistirá a CONTRATANTE  o direito de cobrar tais obrigações da 
CONTRATADA , consideradas e qualificadas, desde já, como dívida líquida e certa, cobrável por 
processo de execução na forma da Lei Processual Civil, servindo o presente Instrumento como 
título hábil à referida cobrança; 
20.4. Ao término do prazo contratual ou, em caso de rescisão deste ajuste, a CONTRATADA  se 
obriga, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência em questão, a apresentar a 
CONTRATANTE , o Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal, bem como a Certidão Negativa de Débito – CND, relativa à Contribuição Social da 
CONTRATADA , fornecida pelo INSS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL   
21.1. Considerando-se o disposto no art. 56 da Lei No 8.666/93, a CONTRATANTE  exigirá da 
Licitante vencedora, para assinatura do contrato, a prestação de garantia, a ser apresentada por 
quaisquer das modalidades previstas no §1º do citado dispositivo; 
21.2. O(a) Licitante vencedor(a), terá o prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento 
de Contrato correspondente, de apresentar comprovação de formalização de garantia de execução, 
que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais; 
21.3. O valor da garantia de execução a ser apresentado, será obtido pela aplicação de 10% (dez 
por cento) sobre o valor global do ajuste contratual a ser firmado; 
21.4. A garantia em questão poderá ser efetuada, conforme a modalidade, observando-se os 
seguintes procedimentos: 
12.4.1. Depósito do valor fixado no item 21.3, em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo 
ao órgão CONTRATANTE , em conta corrente da CONTRATANTE , a ser informada 
posteriormente ou; 
21.4.2. Carta de fiança bancária, no valor fixado no item 21.3, sendo obrigatório que o prazo 
de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra acrescido de mais 30 
(trinta) dias consecutivos ou; 
21.4.3. Seguro - garantia de execução em apólice nominal à CONTRATANTE , no valor fixado 
no item 21.3 e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo 
obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução da obra, 
acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos. 
21.5. Qualquer majoração do valor Contratual obrigará o(a) licitante vencedor(a) a depositar, nas 
mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da 
alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da 
majoração do Contrato, que fará parte integrante da garantia de execução. No caso de redução do 
valor Contratual, poderá a CONTRATADA  ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar; 
21.6. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, prestada pela 
CONTRATADA , será liberada ou restituída após a execução do Contrato, e, quando em dinheiro, 
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atualizada monetariamente, observando-se a seguinte providência: apresentação por parte da 
CONTRATADA , da Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pela Previdência Social, 
referente ao tempo em que a CONTRATADA  executou os serviços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os 
seguintes endereços: 
22.1.1. CONTRATANTE : Avenida Generalíssimo Deodoro, n.º 367, Umarizal, Belém/PA; 
22.1.2. CONTRATADA : ........................................, n.º ........ 
22.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste Contrato serão 
considerados sem efeito; e, somente o estipulado neste Instrumento e seus documentos têm 
validade para a execução do mesmo; 
22.3. A CONTRATADA  declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em 
nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade 
pela correta execução dos fornecimentos contratados; 
22.4. A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE  de quaisquer direitos ao mesmo 
assegurados neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a 
qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVE L À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
23.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pela Lei n.º 
5.416/87, Lei  n.º 8.666/93 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 
da Lei n.º 8.666/93, c/c o art. 55, XII, do mesmo Diploma Legal.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  
24.1. 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 VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 
25. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer 
outro por mais especializado que seja, para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do 
presente contrato. 
 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) 
vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
                    Belém/PA,      de      de 2012. 
 
                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                            CPH 
 
                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                            CPH 
                                           ...................................... 
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                                                        Empresa 
Testemunhas : 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
 


