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 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
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     Processo nº 2014/22457  
 

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

Local:______________, ____ de ______________ de 2014. 
 

___________________ 
Assinatura 

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

 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira 

Portaria nº 095/2013-GP de 12/06/2013. 
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I – PREÂMBULO 
1.1.A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, 
empresa pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, 
bairro Umarizal, CEP 66050-160, Município de Belém, Estado do Pará, torna público 
para conhecimento dos interessados que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, 
designada pela Portaria nº 095/2013-GP, de 12/JUN/2013, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, conforme as 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o que faz nos termos da Lei nº 
10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto n° 2.271, de 1997,  
Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem 
como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos., e em conformidade com a autorização contida no Processo nº 2014/22457. 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO  

Até às  9h00  do dia 11   de  fevereiro       de 2014. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS  
DATA:   11   de  fevereiro        de 2014 - HORÁRIO:   09h00. 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

Imediatamente após a fase de habilitação, ou em outra data, mediante convocação da 
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeira. 

 
ENDEREÇO 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, bairro Umarizal, CEP 66055-240, 
Belém, Estado do Pará - Fone: 3221-4100/4108 

 
1.2. Se nos dias supra citados não houver expediente o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO” referentes a este  
PREGÃO PRESENCIAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-CPH. 
1.3. Todos os comunicados; decisões; notificações e esclarecimentos divulgados 
sobre a Licitação, bem como os que lhe forem encaminhados, inclusive por meio de 
mensagem eletrônica(e-mail), serão publicadas no site www.cph.pa.gov.br ou  
www.compraspara.pa.gov.br  e/ou no Diário Oficial do Estado do Pará, cabendo ao 
licitante acompanhar essas informações, ficando isenta a Pregoeira de qualquer 
responsabilidade por falhas decorrente do não recebimento pelo Sistema Eletrônico, 
de quaisquer das mensagens emitidas pela CPH. 
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II. DO OBJETO 
2. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, 
recepcionista, atendente, operador/monitorador de equipamentos eletrônicos e 
fiscal de terminal de passageiro, em regime de empreitada por menor preço 
global, que visa atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias e o 
Terminal Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP, no Município de Belém, 
Estado do Pará. 

2.1. Os serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem 
compreendem a mão de obra, parte de materiais de consumo (exceto material de 
higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) e a totalidade de emprego de 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Anexo I – 
Especificações Técnicas. 

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

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

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

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

Estado de Administração do Estado do Pará-SEAD e/ou SICAF em plena validade, e 
que atendam as condições prescritas para a prestação dos serviços; ou apresentem 
os documentos exigidos no item 8 e seus respectivos subitens deste Edital; 

3.1.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pela Pregoeira e sua Equipe 
de Apoio à vista dos originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.2. Não poderão participar deste PREGÂO PRESENCIAL às empresas: 

3.2.1. que não tenham sede no País; 
3.2.2. em consórcio ou cooperativadas; 
3.2.3. Suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do 

direito de contratar ou declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a 
Administração Pública, Direta, Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do 
art. 87, incisos, III e IV da Lei nº 8.666/93;  
 
3.3 Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a 
apresentação de documentos de identificação e Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular, com firma reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário 
ou assemelhado deverá apresentar cópia do contrato social e identidade. 
 
IV. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar, por alegada irregularidade, os termos do 
presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento em até 2 (dois) dias úteis 
antes da data de realização da sessão pública do PREGÂO PRESENCIAL, no 
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endereço indicado neste Edital, cabendo a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável 
pela elaboração do Termo de Referência, decidir a respeito no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas. 
4.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos 
prazos legais. 
4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados a Pregoeira em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço: 
licitacao@cph.pa.gov.br.  
 
V. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5.1. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome 
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à 
proposta; 
5.2. Entende-se por documento credencial: 
 5.2.1. Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa 
licitante; 
 5.2.2. Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa representá-la em qualquer fase desta licitação. 
 
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante; 
5.4. O documento credencial deverá ser apresentado a Pregoeira no início dos 
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” ou 
quando esta o exigir; 
5.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o 
seu representante de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 
VI – DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA MICROEMPRESA-ME 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. 
6.1. As Microempresas- ME´S e Empresas de Pequeno Porte – EPP´S, para o 
exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº123/2006, deverá 
ser comprovada mediante apresentação da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial do Estado, onde a empresa possui sua sede. 
6.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC nº 123/06, (modelo 
anexo). 

6.3. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de 
obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos 
arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e 
alterações, o licitante na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, 
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não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte 
de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da 
sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e 
art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações. 

6.3.1. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser 
contratado, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá 
apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de 
mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às 
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto 
no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações. 

6.3.2. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação 
no prazo assinalado acima, a própria CPH/PA, em obediência ao princípio da 
probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I 
do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 
 
6.4. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra, de que trata a condição 
6.3, não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da 
mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades 
vedadas.  

 
VII. PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo 
deste Edital, em envelope separado, lacrado e rubricado, com a seguinte identificação: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-CPL/CPH 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

 
7.2. Os licitantes devem apresentar proposta de preço de acordo com o Termo de 
Referência deste Edital; na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 

 
7.2.1. Proposta em 1(uma) via, conforme Anexo II, impressa ou 

datilografada, datada do dia fixado para a entrega dos Envelopes, rubricada em todas 
as suas páginas, carimbadas e assinada na última pelo titular ou representante legal 
identificado, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, ressalvas ou entrelinhas, 
redigida em português (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em 
outra língua – jargão), especificando o objeto de forma clara e inequívoca; 
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7.2.2. Folha de identificação do licitante, contendo: Razão Social, 
CNPJ/MF, Inscrição Distrital/Estadual/Federal, nome do responsável/contato, banco, 
agência e o número da conta corrente do licitante, para a qual deverá ser emitida a 
ordem bancária, endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet 
e endereço eletrônico (se aplicável); 

7.2.3. Valores unitário, total e global da proposta, obrigatoriamente, 
expresso em planilhas para cada serviço, e para cada posto de serviços, contendo no 
mínimo os itens descritos no Anexo IV – Modelo de apresentação de propostas de 
preços cotados em moeda nacional (R$), em algarismo e por extenso de preferência, 
sendo que: 

7.2.3.1. Conterá indicação do valor unitário por categoria de serviço 
englobando todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, 
parafiscais ou taxas, discriminado, referindo-se somente a uma unidade de cada item 
de serviço; 

7.2.3.2. Deverão ser apresentadas as composições unitárias dos itens 
constantes na Planilha de Formação de Preços, de acordo com o modelo expresso no 
Anexo IV – Planilha Estimativa de Preços Unitários. 
 
7.3. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. 
Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o menor 
valor. 
7.4. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de classificação 
será da exclusiva e total responsabilidade do licitante. 
7.5. Ocorrendo erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de 
valores monetários incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 
7.6. Ocorrendo a apresentação de serviços incompatíveis com os serviços exigidos, a 
proposta será desclassificada. 
7.7. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data da apresentação das propostas; 
7.8. Declaração do licitante de que na sua proposta, os valores apresentados 
englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais 
ou taxas, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que 
venham a onerar o objeto desta licitação; 
7.9. Declaração do licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do 
Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 
7.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta 
apresentada, tanto no que se referem às condições, prazo ou quaisquer outras que 
importem em modificação nos seus termos originais. 
7.11. Não se admitirá proposta que apresente preços unitário ou total simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
 
VIII. DA HABILITAÇÃO 
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A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope 
preferencialmente fechado e colado em seu fecho, tendo na parte frontal externa e de 
maneira bem nítida os dizeres e contendo os documentos listados abaixo: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-CPL/CPH 

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

 
8.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 8.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 
 8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
 
8.2. DA REGULARIDADE FISCAL 

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

8.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, através de Certidão de 
Tributos Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Dívida 
Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional,  

8.2.3. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND); 
8.2.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 
8.2.5. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (CNDT); 
8.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de 

Tributos Estaduais). 
8.2.6.1. 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; 

8.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
8.2.8. Para fins de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com 

efeito de negativas, conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
8.2.9. As ME´S e EPP´S, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.2.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
das ME´S e EPP´S, será assegurado as mesmas o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 
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8.2.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
8.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.4.1. Apresentação de Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a 
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, mediante a obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores que um (> 1,5), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =                              Ativo Total                           . 
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =   Ativo Circulante . 
         Passivo Circulante 

 
8.4.2. A empresa licitante regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no 

sistema SEAD e/ou SICAF, ficará desobrigada de apresentar a documentação exigida 
no subitem 8.4.1, tão somente, se os índices calculados automaticamente pelo 
sistema forem maiores que um (> 1,5); 

8.4.2.2. A empresa, que apresentar resultado igual ou menor que um (< 
1,5), em qualquer dos índices referidos no subitem 8.4.1, deverá apresentar, como 
condição para sua habilitação, balanço patrimonial vigente, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, comprovando que possui patrimônio líquido 
de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado para o contrato, 
correspondente a R$ 71.260,18 (setenta e um mil, duzentos e sessenta reais e 
dezoito centavos).  

8.4.2.3. Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por 
contador ou técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC, os quais deverão ser extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial 
devidamente registrado no Órgão competente na forma da legislação vigente, cujos 
documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar inclusos dentro do envelope 
de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou apresentação a 
posteriori. 

 
8.4.3. Certidões Negativas de pedido de falências ou concordatas, expedida pelo 

Cartório Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, que não esteja com prazo de 
validade vencida, cuja apresentação é obrigatória. 
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8.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
8.5.1. Apresentação do Registro de Inscrição da empresa e do profissional 

responsável no Conselho Regional de Administração – CRA, contendo indicação do 
objeto social compatível com a presente licitação, da região a que estiver vinculada, 
com validade para o exercício do ano de 2014; 

8.5.2. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa 
jurídica do direito público ou privado comprovando a aptidão para as atividades 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, e que façam 
explícita referência às parcelas de maior relevância que permitam aferir proximidade 
de características funcionais e técnicas dimensionais e qualitativas com os serviços 
necessários à realização do objeto desta licitação. 

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

8.5.4 Comprovação que possui em seu quadro funcional, profissionais na(s) 
área(s) de Administração, detentor de atestado de capacidade técnica por execução 
de serviços compatíveis com o objeto do presente certame, devidamente registrado 
como funcionário ou sócio da empresa, ou ainda inscrito no quadro técnico da 
empresa. A comprovação de vínculo poderá se dar através de cópia do livro de 
registros e carteira de trabalho, contrato social da empresa para o caso de profissional 
sócio da empresa ou ainda através do contrato de prestação de serviços, devendo 
constar neste a função desempenhada, o horário de trabalho e a remuneração, na 
data da entrega das propostas. 

8.5.5. Declaração de Vistoria e Orientações Técnicas, conforme modelo Anexo 
VI de que a Empresa Licitante, através do seu Responsável Técnico, obteve todas as 
informações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços licitados, assim 
como as condições de execução das mesmas. A Vistoria e a Orientação Técnica 
deverão ser emitidas somente ao (s) responsável (eis) técnico (s) da empresa licitante, 
através da visita técnica, no local aonde serão instalados o conjunto de flutuantes. 

8.5.5.1. A Visita Técnica será realizada em uma única data e horários 
seguintes: das 08h30 às 11h30 e 14h00 às 17h30 horas, do dia 07 de fevereiro de 
2014 (sexta feira), tendo como ponto de encontro os seguintes endereços:  

 
a) Sede da CPH- Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, Umarizal, 

Município de Belém, Estado do Pará; 
b) Terminal Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP - Portão de nº 

17 da Companhia Docas do Pará-CDP, localizado na Avenida 
Marechal Hermes, S/N, Reduto, Município de Belém, Estado do Pará.  

 
8.5.5.2-A visita técnica será coordenada por técnico(s) da CPH 
devidamente credenciado(s) e habilitado(s) para esta finalidade. 

 
8.6. As informações contidas nos documentos retro citados estarão sujeitas à 

comprovação mediante diligência, nos termos do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93 
 

8.7 - DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
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8.7.1. Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
dos licitantes, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências deste ato convocatório; 
 
8.8. Serão considerados INABILITADOS os licitantes que não atenderem ao item 8 e 
subitens deste Edital, deixarem de apresentar a documentação solicitada ou 
apresentarem-na com vícios; 
 
IX – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DA 
PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
9.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos, e os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”, sendo recomendada a presença dos participantes 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto para a sua abertura; 
9.2. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 

9.2.1. Após declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), a não ser como 
ouvinte; 
9.3. A licitação desenvolver-se-á conforme segue: 

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

9.3.1.1. A Declaração de Habilitação deverá estar conforme o disposto no Art. 4º, 
VII da Lei 10.520/02 e poderá ser preenchida no início da respectiva sessão (modelo 
anexo);  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decidir sua aceitabilidade de acordo com a compatibilidade dos preços de mercado; 
9.3.8. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção 

de melhor preço, se for o caso; 
 
9.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
ME´S e EPP´S.  

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

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

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

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

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

9.4.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME´S e EPP´S  
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.4.1 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  

9.4.2.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.4, o 
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objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

9.4.2.5. O disposto no subitem 9.4 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada pelas ME´S e EPP´S. 

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

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

9.4.4. Aclamação do licitante vencedor; 
9.4.5. Vistas e rubricas, pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos 

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

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

9.4.7. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
9.4.8. Fechamento e assinatura da ata da sessão pela Pregoeira, pela Equipe de 

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

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

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

10.3.1. Também será desclassificada a proposta final que  
10.3.1.1 Encontrem-se desconformes as exigências deste Edital; 
10.3.1.2. Forem omissas ou vagas, apresentarem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o seu julgamento; 
10.3.1.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato;  

10.3.1.4. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

10.3.1.5. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou Valor orçado pela 
Administração. 

10.3.1.6. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas/dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua 
proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob 
pena de desclassificação. 

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

10.4.1 se houver renúncia de todos os licitantes, registrada em ata ou 
formalizada por escrito, do direito de interposição de recurso contra o julgamento das 
propostas; 
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10.4.2 depois de transcorrido o prazo regulamentar da divulgação do 
julgamento deste Pregão, sem que tenha havido interposição de recurso; 

10.4.3 após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra 
o julgamento deste Pregão e dado o conhecimento do seu resultado aos licitantes. 
 
XI. DOS RECURSOS 

 
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso 
o licitante vencedor seja ME´S ou EPP´S enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03(três) dias para apresentar as razões do Recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
11.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 
11.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 
11.5. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 
prazos legais. 

XII. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pelo Presidente da CPH/PA, 
após a regular decisão dos Recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o 
Presidente da CPH/PA homologará o procedimento licitatório.  

 
XIII. PRAZO CONTRATUAL  
13.1. O prazo contratual é de 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato e os prazos para execução dos serviços são aqueles indicados no edital. 
13.2. A expedição da primeira ordem de serviço somente se efetivará após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado-DOE/PA. 
 
XIV. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1. A empresa adjudicatária deverá assinar o Termo de Contrato, no prazo máximo 
de 05(cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação oficial; 

14.1.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, 
quando solicitado pela adjudicada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela CPH/PA. 
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14.2. É facultado a CPH/PA, quando o primeiro colocado não assinar o Termo de 
Contrato, no prazo e condições dispostos nos subitens 13.1 e 13.1.1, convocar na 
ordem de classificação, os licitantes remanescentes para aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições, inclusive quanto ao prazo e preço oferecidas pelo primeiro 
colocado; 
14.3. Conforme prevê o § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, caso os licitantes 
remanescentes convocados não aceitarem a contratação nas mesmas condições, 
inclusive quanto ao prazo e preço, proposto pelo primeiro colocado, será revogado o 
certame licitatório; 
14.4. A recusa injustificada da primeira adjudicada caracteriza o descumprimento total 
das obrigações assumidas, o que implicará na aplicação das sanções previstas no 
item 25 e seus subitens do presente Edital. 
 
XV. DO TERMO DE CONTRATO 
15.1. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III e IV da Lei nº 8.666/93 e legislação 
específica sobre o assunto, o contrato referente à prestação dos serviços, de que trata 
o objeto, será formalizado e conterá, necessariamente, as condições especificadas no 
Anexo V – Minuta do Contrato deste ato convocatório e na proposta do licitante 
vencedor, conforme preceitua o art. 55 do referido diploma legal. 

 
XVI. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(DOZE) MESES contados da data da 
sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, podendo ser prorrogado se necessário, observada a 
legislação vigente; 
16.2. Referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-
se o primeiro e incluir o último; 

16.3. A renovação, apostilamento do termo contratual respectivo deverá ser sempre 
precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pelo licitante 
Contratado continuam vantajosas para a Administração Pública. 
 
XVII. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
17.1. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração Pública, com a apresentação das devidas 
justificativas, ressaltando, principalmente, os seguintes casos: 

17.1.1. Unilateralmente pela Administração Pública: 
 17.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
 17.1.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
17.2. No interesse da CPH/PA, o valor do contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, 
§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
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17.3. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, 
calculado sobre o valor a ser Contratado. 
17.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes 
contratantes. 
 
XVIII. DA RESCISÃO 
18.1 São motivos para rescisão do Contrato: 

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

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

18.1.3 O atraso injustificado na prestação do serviço; 
18.1.4 A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação ao Contratante; 
18.1.5 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

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

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

18.1.7 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, devidamente 
anotadas em registro próprio na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

18.1.8 A decretação de falência ou a decretação de insolvência civil; 
18.1.9 A dissolução da sociedade, por qualquer motivo; 
18.1.10 A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da 

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

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o presente Edital; 

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

18.1.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao 
Contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
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18.1.14 Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para prestação do serviço nos prazos contratuais; 

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

18.3.1 Determinada por ato unilateral e estrito da CPH/PA, nos casos 
previstos nos subitens 17.1.1 a 17.1.11 e 17.1.15; 

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

18.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 
18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 18.1.11 e 18.1.15, sem que 
haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda a: 

18.5.1 Devolução da garantia; 
18.5.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da 

rescisão; 
18.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, a execução será 
prorrogada, automaticamente, por igual período. 
18.7 Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 18.1.1 a 18.1.10, acarretará 
ao Contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas pelo art. 80 da Lei nº 
8.666/93, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados ao Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.  
 
XIX FISCALIZAÇÃO 
19.1. A CPH/PA, designará 1(um) servidor e/ou comissão para acompanhamento e 
fiscalização do contrato de execução dos serviços objeto deste Edital; 
19.2. O servidor e/ou comissão especialmente designado, anotará em registro próprio, 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que 
for necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados; 
19.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese 
em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
19.4. A fiscalização exercida pela CPH/PA, não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
19.5. O atesto do recibo e das notas fiscais deverão ter a rubrica do fiscal da CPH/PA, 
para posterior provisionamento de pagamento da respectiva medição. 
 
XX.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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20.1. As despesas decorrentes da execução do presente certame licitatório, correrão a 
conta dos recursos consignados a CPH/PA previstos na Dotação Orçamentária 
seguinte: 

Projeto/Atividade: 26.122.1297.4534 
Natureza: 339037 
Fonte: 0101 

 
XXI.  DO PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado em até o 15º (décimo quinto) dia após o 
recebimento do serviço por funcionário e/ou comissão designada para tal fim, e 
somente ocorrerá na data se a Contratada apresentar as Notas Fiscais dentro dos 
prazos determinados e estiver em situação regular e válida conforme exigido para a 
habilitação neste Pregão, inclusive com os documentos nele exigidos. 
22.2. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor/Contratado, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente aberta/mantida em agência do 
Banco do Estado do Pará S/A-BANPARÁ, nos termos do Decreto Estadual n.º 877 
de 31/03/2012, em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o prazo 
estipulado para o pagamento, desde que atendidas às condições exigidas acima. 
22.3. Será retido na fonte, quando do pagamento, os tributos devidos no âmbito 
federal, estadual e municipal que couber. 
22.4. Se na data da liquidação da obrigação por parte do Contratante existir qualquer 
um dos documentos exigidos na habilitação com validade vencida, o Contratado 
deverá providenciar a(s) sua(s) regularização(ões), ficando o pagamento pendente de 
liquidação até que sua situação seja tornada regular, reiniciando-se, a partir do dia que 
seja sanada a irregularidade, o prazo para pagamento, sendo que a Contratado se 
obriga a apresentar ao Contratante a documentação. 
 
XXIII. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
23.1. Caberá ao Contratante: 

a) permitir acesso dos empregados do Contratado, devidamente identificados, às 
suas dependências para execução dos serviços; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo Contratado para a perfeita execução dos serviços; 

c) tornar disponível, quando for o caso, instalações e equipamentos necessários 
à prestação dos serviços; 

d) impedir que terceiros prestem os serviços objeto desta licitação; 
e) atestar as faturas correspondentes, por intermédio da respectiva área 

competente e efetuar o respectivo pagamento se atendidas às demais disposições nas 
condições e nos prazos estipulados em contrato; 

f) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Contratado, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pelo Contratante, não devem ser interrompidos, após 
emissão da Ordem de Serviço; 

g) rejeitar, no todo ou em parte, os empregados e os serviços, fora do 
estabelecido e que estejam em desacordo com o Anexo XII do Edital e com o 
Contrato; 
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h) designar Gestor do Contrato, na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, para: 
I – fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as 

obrigações assumidas no contrato e na sua proposta de preços; 
II – manter contato com o preposto do Contratado, visando assegurar a 

prestação dos serviços de forma eficiente e na forma do Contratado; 
III – emitir atos opinativos sobre os atos relativos à execução do contrato, quanto 

ao acompanhamento e fiscalização, quanto ao fornecimento, às exigências das 
condições estabelecidas no Edital de licitação e no contrato e na proposta de preços 
do Contratado; e também quanto à aplicação de sanções e demais atos necessários; 
 
23.2. Caberá a Contratada: 

a) prestar os serviços de acordo com o estipulado no Termo de Referência, 
b) elaborar e apresentar a CPH/PA, mensalmente, relatório das atividades 

executadas; 
c) selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando profissionais portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 
trabalho, respeitando principalmente as exigências contidas no Termo de Referência; 

d) manter os seus técnicos atualizados tecnologicamente, promovendo os 
treinamentos e participação em eventos de caráter técnico que permitam a prestação 
dos serviços em regime de excelência; 

e) manter um preposto em contato direto e constante com o Contratante, durante 
a execução do contrato; 

f) responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por 
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

g) fornecer crachá de identificação de uso porventura obrigatório para acesso às 
dependências do órgão; 

h) executar as atividades de suporte e operação de sistemas nos próprios locais 
onde se encontrarem os equipamentos ou em espaços físicos e instalações 
reservadas para esta finalidade pela Contratante; 

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

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

l) arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da 
Contratante; 

m) zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 48 (quarenta e oito) horas; 
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n) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 
aceitas pela boa técnica; 

o) implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de 
modo a obter uma operação correta e eficaz; 

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

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

r) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu empregados, da 
disciplina nos locais dos serviços, retirando imediatamente após notificação, qualquer 
empregado considerado com conduta inconveniente pela CPH/PA ; 

s) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu 
preposto; 

u) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inerentes as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Edital; 

v) aceitar, nas mesmas condições inicialmente contratadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato, conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
23.3. Caberá ainda à Contratada: 

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

23.3.2- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, 
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 
Contratante; 

23.3.3- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou contingência; 

23.3.4- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação deste Contrato. 

23.3.5- Evitar situações que gerem inquietação ou agitação no local de execução 
dos serviços, em especial às pertinentes a atraso de pagamento do seu  pessoal ou 
contratados; 

23.3.6 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
estabelecidos no subitem 23.3.3, não transfere a responsabilidade por seu pagamento 
à Contratante, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 
Contratada renuncia expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com a Contratante. 
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XXIV. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.1. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO PROPONENTE 

24.1.1. O proponente que apresentar documentação falsa ou comportar-se de 
modo inidôneo ou fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados e Municípios, pelo prazo de até 2(dois) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
24.2. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA 
24.2.1. Caso a adjudicatária se recuse a assinar o Contrato no prazo indicado, após 
devidamente notificada, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento 
total da obrigação assumida. 

24.2.1.1. Ocorrendo à hipótese referida no subitem 24.2.1, a CPH/PA 
determinará a anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, 
assegurados o contraditório e ampla defesa, sujeita às seguintes sanções: 

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

24.2.1.1.2. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a União, Estados e Municípios pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
24.2.2. O valor da multa de que trata o subitem 24.2.1.1.1 deverá ser recolhido pela 
adjudicatária inadimplente dentro do prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir de 
sua intimação, através de Documento de Arrecadação Estadual. 

24.2.2.1. Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da 
adjudicatária, a CPH/PA, por intermédio da DIRAF, adotará as medidas cabíveis 
visando à cobrança por via judicial.  
 
24.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA 
24.3.1. A multa compensatória, subitem 24.2.1.1.1, será aplicada à adjudicatária que 
após devidamente notificada, não comparecer para proceder à assinatura do contrato 
no prazo indicado, configurando o descumprimento total da obrigação assumida, 
conforme preconiza o art. 81 c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, independente das 
demais cominações legais cumulativas. 
24.3.2. A adjudicatária não incorrerá em multa compensatória quando houver 
prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador, em decorrência de 
impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em 
decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, 
respeitado o limite legal. 
 
24.4. DAS ADVERTÊNCIAS 
24.4.1. A aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

24.4.1.1 descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, 
desde que não acarretem prejuízos para o Contratante, independentemente da 
aplicação de multa moratória; 
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24.4.1.2 execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a 
sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária 
ou inidoneidade; 
24.4.2. outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços para o Contratante, a seu critério, desde que não sejam 
passíveis de sanção mais grave. 
 
24.5. MULTA MORATÓRIA 
24.5.1.1. A multa moratória, ex vi do art. 86, e multa por inexecução contratual, ex vi 
do art. 87, ambos dispositivos da Lei nº 8.666/93, na forma e nos percentuais abaixo 
estabelecidos, serão aplicadas quando o Contratado deixar de cumprir ou descumprir 
de forma parcial ou total as obrigações inerentes ao objeto do contrato, como também 
as obrigações acessórias legais ou extra-legais relacionadas no instrumento 
contratual, independente das demais cominações legais cumulativas. 
 
24.5.1.2. A multa moratória será cobrada pelo atraso injustificado na execução do 
serviço ou de quaisquer relatórios ou documentos a ele relacionados, solicitado pelo 
responsável pelo acompanhamento do contrato com prazo determinado para entrega, 
sem justificativa por escrito e aceita pelo preposto do órgão licitador, sujeitará a 
adjudicatária ou o Contratado, conforme o caso, a multa de mora de 0,5 % (meio por 
cento) por dia de atraso do valor da proposta ou da etapa a ser adimplida, até a data 
do efetivo cumprimento, observado o limite de 20% (vinte por cento)  do valor da 
proposta ou do contrato, conforme o caso. Atingido tal limite, será considerada a 
inexecução total da obrigação assumida ou será rescindido unilateralmente o contrato, 
conforme o caso. 
 
24.5.1.3. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da 
inadimplência, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação.   
 
24.5.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
24.5.2.1. a multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando o 
Contratado incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no 
percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação não 
cumprida: 

24.5.2.1.1. deixar de cumprir integralmente a etapa do serviço no prazo 
avençado, inclusive seus acessórios, caracterizando o inadimplemento total da 
obrigação, com lesão ao interesse público, que enseje rescisão unilateral do contrato. 
Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. 

24.5.2.1.2. cumprir parcialmente o objeto do contrato, caracterizando como 
execução de serviço de forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a 
fazê-la, ou seja, de sucessivas vezes para completar a obrigação, ou de forma 
incompleta, isto é, não executar o objeto Contratado dentro do limite de quantidade 
estipulado; 
Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

24.5.2.1.3. fornecer o serviço em desacordo com as especificações 
exigidas pela CPH, independente de menção expressa no Edital ou contrato; 
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24.5.2.1.4. se, a partir do 2º (segundo) dia útil, após devidamente 
notificada, não corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer 
fase de execução do contrato, relativo ao serviço realizado. 
 
24.5.2.2. A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa 
moratória eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada 
cumulativamente.  
24.5.2.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla 
defesa e o contraditório, será deduzida da garantia oferecida como garantia do 
contrato. 
 
24.5.2.4. Se o valor das multas aplicadas for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá o Contratado pela diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos à mesma, obrigando-se ainda o Contratado a 
apresentar nova garantia para cobertura contratual, ou será cobrada judicialmente. 
 
24.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
24.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 
independente das demais cominações legais cumulativas, pode ser aplicada ao 
licitante ou ao Contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou 
execução do certame licitatório, e especialmente: 

24.6.1.1. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 
inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de 
operacionalização; 

24.6.1.2. Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar 
prejuízos ao órgão licitador; 

24.6.1.3. Tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, 
por meios dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de 
quaisquer tributos contribuições sociais; 

24.6.1.4. Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
24.6.1.5. Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e 

contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 
24.6.1.6 – Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão 

licitador ou ações que evidenciem interesses exclusos ou má-fé; 
24.6.1.7 - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou 

falsificado, no todo ou em parte: 
PRAZO DE SUSPENSÃO: até 2 (dois) anos. 
 
24.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

24.7.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 
Administração Pública será proposta pela Pregoeira, ou pela DIRAF/CPH, ou pelo 
Gestor do Contrato, conforme a situação, à Autoridade competente da CPH/PA, 
visando à aplicação da sanção ao licitante ou ao Contratado, pelas seguintes 
situações e prazos: 
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24.7.1.1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

24.7.1.2. Prática de atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
24.7.1.3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar 

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

evidenciem interesses escusos ou má-fé em prejuízo do órgão licitador; 
24.7.1.5. Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, 

no todo ou em parte, na licitação ou durante a execução do contrato; 
24.7.1.6. Se recusar a assinar o contrato, quando devidamente convocado, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida. 
PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco)  anos. 
 
24.8. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.8.1. As sanções de que tratam o item 24 serão aplicadas pelo Presidente da 
CPH/PA. 
24.8.2. Dos atos praticados pelo Diretor da DIRAF/CPH, caberá recurso Presidente 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da intimação do ato, o qual deverá ser interposto perante a 
autoridade recorrida,  que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, para apreciação 
e decisão da autoridade superior. 
24.8.3. As aplicações das sanções serão efetuadas mediante autuação em processo 
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento 
devidamente fundamentado apresentado pela Pregoeira, ou pela DIRAF/CPH ou pelo 
Gestor do Contrato, conforme o caso, observado o contraditório e a ampla defesa no 
âmbito administrativo, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como a Lei nº 9.784/99, no que couber. 
24.8.4. Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto da 
empresa Contratada a situação que gerou a ocorrência e a intenção de aplicação da 
penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa 
prévia. No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa 
prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos 
autos na sede do órgão licitador. 
 
XXV.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
25.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar sua revogação, devendo ser anulada por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado, 
assegurando-se as licitantes o direito subjetivo ao contraditório e a ampla defesa. 
 

XXVI. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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26.1. A proposta final, contendo a planilha orçamentária atualizada e eventuais 
justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação da Pregoeira. 
 
26.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de 
eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
XXVII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da licitação que, depois de lidas e 
aprovadas, serão assinadas pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes; 
27.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e 
seus anexos, inclusive quanto a sua habilitação, pois a simples apresentação da 
proposta de preços ou documentação de habilitação submete a licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 
de qualquer pormenor; 
27.3. No caso de eventual divergência entre o edital de licitação E SEUS ANEXOS, 
PREVALECERÃO AS DISPOSIÇÕES DO PRIMEIRO. 
27.4. É facultada à Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo, no entanto, 
vedado a licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou das PROPOSTAS 
DE PREÇOS; 
27.5. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após 
formalmente convidada, a apresentar a garantia e a assinar o Contrato. 
27.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste 
Edital e não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem precedente é 
facultado a CPH/PA declará-la desclassificada e convidar a segunda classificada, e 
assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições da primeira 
colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação; 
27.7. A CPH/PA poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a 
segunda classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo 
contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive 
quanto ao preço; 
27.8. Todas as informações, edital, atas e relatórios pertinentes à presente licitação, 
serão disponibilizadas na sede da CPH/PA ou no site www.cph.pa.gov.br  
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Comarca 
de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro foro. 

Belém/PA, 29 de janeiro de 2014. 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira  

Portaria nº 095/2013-GP de 12/06/2013. 
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ANEXO I –  
TERMO DE REFERÊNCIA 

I - OBJETIVO 
1.1-A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, 
recepcionista, atendente, operador/monitorador de equipamentos eletrônico e 
fiscal de terminal de passageiro, em regime de empreitada por menor preço 
global, que visa atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias e o 
Terminal Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP, no Município de Belém, 
Estado do Pará. 
 
II - JUSTIFICATIVA 
2.1-Assegurar a necessária continuidade no atendimento dos serviços de limpeza, 
conservação e higienização, jardinagem, na sede da Companhia de Portos e Hidrovias 
e no Terminal Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP, no Município de Belém, 
Estado do Pará, incluindo suas áreas interna, externa, vidraças, jardins, assim como 
dos seus bens móveis, mantendo-os limpos, higienizados e em bom estado de 
conservação, uma vez que se trata de serviços imprescindíveis ao exercício das 
atividades desenvolvidas pela CPH/PA. 
 
2.2-Acrescente-se, ainda, a necessidade dos serviços de recepcionista, atendente, 
operador/monitorador de equipamentos eletrônico e fiscal de terminal de passageiro, 
uma vez que esta CPH/PA carece destes serviços e não possui funcionários próprios 
para essas atividades. 
 
III - META FÍSICA 
3.1-Contratação dos serviços de limpeza, conservação e higienização; jardinagem, 
recepcionista, atendente, operador/monitorador de equipamentos eletrônicos e fiscal 
de terminal de passageiro, para a Sede da CPH/PA e  para o Terminal Hidroviário de 
Belém das citadas demandas, sendo: 
 
Nº DE 
POSTOS 

DESCRIÇÃO DOS POSTOS LOCALIZAÇÃO DOS 
POSTOS 

01 Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização – Cargo – Servente. 

Sede da CPH 

06 Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização – Cargo – Servente. 

Terminal Hidroviário de Belém 

01 Recepção – CAT - (Centro de Atendimento ao 
usuário/turista)  – Cargo - Recepcionista 

Terminal Hidroviário de Belém 

01 Sala de Guarda Volume - Cargo – Atendente Terminal Hidroviário de Belém 

01 Sala de Monitoramento/Sonoplastia - Cargo – 
Operador/Monitorador de Equipamentos Eletrônicos. 

Terminal Hidroviário de Belém 

01 Salão de Embarque/Desembarque – Esteira de Raio X - 
Cargo  - Fiscal de Terminal de Passageiro 

Terminal Hidroviário de Belém- 

01 Salão de Embarque/Desembarque  Armazém 09 da 
CDP – Cargo – Fiscal de Terminal de Passageiro   

Terminal Hidroviário de Belém 
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3.2-Essa contratação objetiva atender a demanda nas dependências da sede da CPH/PA e do 
Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 da CDP, conforme discriminação dos serviços 
constantes deste Termo de Referência: 
A - Sede da CPH/PA: 

Área interna: 211,38 m² 
Área externa: 130 m² 
Esquadria -  70 m² 
Caixa d’água- 2.000 litros 

 
B- Terminal Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP.: 

Área interna: 2.400 m² 
Área externa: 405 m² (sendo 275m² de jardim e 130,20 m²) 
Esquadria Externa – Face interna: 480,74 m² 
Esquadria Externa – Face externa: 480,74 m² 

 
3.3 - QUANTIDADE DE BANHEIROS: 
3.3.1-TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM 
Tipo de Banheiro Quantidade M² 

Individuais 01 2,28 

Coletivos 04 83,67 

Portador de Necessidades Especiais-PNE 03 15,43 

 
3.3.2- SEDE CPH 
Tipo de Banheiro Quantidade M² 

Individuais 05 11,00 

 
 
3.4- QUANTIDADE DE PESSOAS USUÁRIAS NO LOCAL: 

3.4.1-TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM 
Aproximadamente 30.000 (trinta mil), entre usuários, funcionários e trabalhadores terceirizados, 
mensalmente. 
 

3.4.2-SEDE CPH 
Aproximadamente 53 (cinquenta e três), entre usuários, funcionários e trabalhadores 
terceirizados, mensalmente. 
 
Estão incluídos nos serviços, objeto desta contratação, parte dos materiais (excluindo-se os de 
higiene - papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) e a totalidade de emprego de 
equipamentos para os serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, bem 
como seu controle, estocagem e distribuição. 
 
A produtividade estimada esperada por servente é de: 
a) 600m², para áreas internas; 
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b) 1.200m², para áreas externas; 
c) 220m², para esquadrias internas e externas. 
 
IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura. 
4.2. O contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12(doze) meses, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de 
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) os serviços foram prestados regularmente; 
b) a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a 

decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 
c) a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
d) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

d.1) o valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for 
igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 

e) a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 
 
EMPREITADA: ( X ) Preço Global  (   ) Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global  (    ) Por Item 
 
V - LOCAL DE EXECUÇÃO 
5.1 -Edifício-Sede da Companhia de Hidrovias e Portos do Estado do Pará, localizado na 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, bairro Umarizal – CEP:66.055-240, Município de 
Belém, Estado do Pará. 
 
5.2- Terminal Hidroviário de Belém- Armazém de nº09, da Companhia Docas do Pará – CDP, 
localizado na Avenida Marechal Hermes, S/N, Município de Belém, Estado do Pará. 
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ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES: 
 
ITEM SUB 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO SUBITEM HORÁRIO QTD DE  

POSTOS 
I 1 Prestação de serviços de limpeza, conservação e 

higienização SEDE – CPH – Cargo – Servente. 
08h00 às 
18h00 

01 

2 Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 da 
CDP – Cargo - Servente. 

07h00 às 
19h00 

06 

3 Recepção – CAT - (Centro de Atendimento ao 
usuário/turista) Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 
da CDP – Cargo - Recepcionista 

07h00 às 
19h00 

01 

4 Sala de Guarda Volume - Terminal Hidroviário de Belém- 
Armazém 09 da CDP – Cargo – Atendente. 

07h00 às 
19h00 

01 

5 Sala Monitoramento/Sonoplastia - Terminal Hidroviário de 
Belém- Armazém 09 da CDP – Cargo – 
Operador/Monitorador de Equipamentos Eletrônicos. 

07h00 às 
19h00 

01 

6 Salão de Embarque/Desembarque – Esteira Raio X - 
Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 da CDP – 
Cargo  - Fiscal de Terminal de Passageiro. 

06h00 às 
18h00 

01 

7 Salão de Embarque/Desembarque - Terminal Hidroviário de 
Belém- Armazém 09 da CDP – Cargo – Fiscal de Terminal 
de Passageiro. 

08h00 às 
20h00 

01 

 
I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES: 
Contratação de serviços continuado de limpeza, conservação e higienização e jardinagem, que 
compreenderá, além da mão de obra, parte dos materiais de consumo (exceto os materiais de 
higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) e o total de emprego de 
equipamentos necessários para execução dos serviços nas dependências da Sede da CPH/PA 
e no Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 da CDP , no total estimado de 7(sete) postos 
para serviços gerais. 
 
Além desses, mais 5(cinco) postos de recepção/atendente/operador/monitorador de 
equipamentos eletrônicos/fiscal de terminal de passageiros, durante todo o período de vigência 
contratual, conforme quadro abaixo: 
 
Postos Qtd. de 

Posto 
Jornada de 
Trabalho 

Qtd. de 
pessoas 

Serviços Gerais – Sede CPH 01 44h semanais c/ 
intervalo 

01 

Serviços Gerais – THB  06 12X36 horas  12 
Recepção – CAT - THB – Cargo - 
Recepcionista  

01 12X36 horas 02 

Sala de Guarda Volume - Terminal Hidroviário 01 12X36 horas 02                                                                                                                             
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de Belém- Armazém 09 da CDP – Cargo – 
Atendente 
Sala Monitoramento/Sonoplastia - Terminal 
Hidroviário de Belém- Cargo – 
Operador/Monitorador de Equipamentos 
Eletrônicos 

01 12X36 horas 02 

Salão de Embarque/Desembarque – Esteira 
Raio X - THB – Cargo  - Fiscal de Terminal de 
Passageiro 

01 12X36 horas 02 

Salão de Embarque/Desembarque - THB – 
Cargo – Fiscal de Terminal de Passageiro. 

01 12X36 horas 02 

Total de postos 12  23 
 
À Contratada cabe o gerenciamento da mão de obra, e à Contratante o acompanhamento e a 
avaliação dos resultados esperados pelos serviços executados. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 SERVIÇOS GERAIS – Cargo: Servente – SEDE – CPH/PA 
Os serviços correspondentes à limpeza, conservação e higienização no edifício-sede da 
CPH/PA deverão ser executados, de segunda a sexta, no intervalo entre 8h00 às 18h00, 
com intervalo, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme discriminação 
seguinte: 
 
2.1.1 Áreas Internas: 
2.1.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado: 
a) remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 
peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 
elétricos, extintores de incêndio, etc.; 
b) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
c) proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, duas vezes ao dia; 
d) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 
marmorite e emborrachados; 
e) varrer os pisos de cimento; 
f) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 
molhadas, duas vezes ao dia; 
g) abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; 
h) retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 
i) passar pano úmido com produto adequado nos tampos das mesas e assentos da 
copa/refeitório; 
j) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100litros, 
removendo-os para local indicado pela CPH/PA; 
l) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE 
nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
m) suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; 
n) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
 
2.1.1.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 
a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
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b) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
c) limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético; 
d) lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis 
encerados; 
e) limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
f) limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
g) lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
h) passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
i) limpar os espelhos com produtos adequados, duas vezes por semana; 
j) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
k) limpar e polir os degraus das escadas; 
l) limpar, com produto apropriado, bebedouros, geladeiras, frigobares e demais 
eletrodomésticos porventura existentes; 
m) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
2.1.1.3. Mensalmente, uma vez: 
a) limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
b) limpar forros, paredes e rodapés; 
c) limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
d) limpar persianas com produtos adequados; 
e) remover manchas de paredes; 
f) limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, 
enrolar, pantográfica, correr, etc.); 
g) proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 
h) limpeza das geladeiras e demais equipamentos da copa/cozinha da Sede da CPH/PA, pelo 
menos uma vez ao mês. 
i) efetuar lavagem com máquina apropriada das áreas externas previstas em contrato; 
 
2.1.1.4. Anualmente, uma vez quando não explicitado: 
a) aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 
b) lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água do prédio, remover a lama 
depositada e desinfetá-las. 
 
2.1.2 Esquadrias Internas e Externas: 
2.1.2.1. Quinzenalmente, uma vez: 
a) limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos apropriados. 
2.1.2.2. Semestralmente, uma vez: 
a) limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de 
segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos apropriados. 
 
2.1.3 Áreas Externas: 
2.1.3.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 
a) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
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b) varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados; 
c) varrer as áreas pavimentadas; 
d) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração; 
e) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN 
MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
f) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
 
2.1.3.2. Semanalmente, uma vez. 
a) limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.) 
b) lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com 
detergente, encerar e lustrar; 
c) retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
d) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
2.1.3.3. Mensalmente, uma vez: 
a) lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 
 
2.1.4.- zelar pelo funcionamento dos equipamentos colocados à disposição de seus 
funcionários, sempre comunicando, de imediato, qualquer dificuldade, defeito ou estrago que 
venham a impedir o bom andamento das atividades. 
 
2.2. SERVIÇOS GERAIS – Cargo: Servente – Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 
da CDP. 
Os serviços correspondentes à limpeza, conservação e higienização no Terminal Hidroviário de 
Belém- Armazém 09 da CDP, deverão ser executados, initerruptamente de domingo a 
domingo, incluindo feriados, no intervalo entre 07h00 às 19h00 horas, com regime de 
jornada de trabalho de 12x36 horas sem intervalo, conforme discriminação seguinte: 
 
2.2.1 Áreas Internas: 
2.2.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado: 
a) remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 
peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 
elétricos, extintores de incêndio, etc.; 
b) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
c) proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, duas vezes ao dia; 
d) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 
marmorite e/ou emborrachados; 
e) varrer os pisos de cimento/porcelanato; 
f) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 
molhadas, duas vezes ao dia; 
g) abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; 
h) retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 
j) passar pano úmido com produtos adequados nos tampos das mesas e assentos dos móveis; 
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k) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração; 
l) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE 
nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
m) suprir os bebedouros, geladeiras, frigobar, com garrafões, garrafas, copos de água mineral, 
adquiridos pela Administração; 
n) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
 
2.1.1.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 
a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
b) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
c) limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético; 
d) lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis 
encerados; 
e) limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
f) limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
g) lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
h) passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
i) limpar os espelhos com pano umedecido com produto apropriado, duas vezes por semana; 
j) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
k) limpar e polir os degraus das escadas; 
l) limpar, com produto apropriado, bebedouros, geladeiras, frigobares e demais 
eletrodomésticos porventura existentes; 
m) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
2.1.1.3. Mensalmente, uma vez: 
a) limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
b) limpar forros, paredes e rodapés; 
c) limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
d) limpar persianas com produtos adequados; 
e) remover manchas de paredes; 
f) limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, 
enrolar, pantográfica, correr, etc.); 
g) proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 
h) limpeza das geladeiras e demais equipamentos da copa/cozinha na sala da CPH/PA, pelo 
menos uma vez ao mês. 
 
2.1.1.4. Anualmente, uma vez quando não explicitado: 
a) efetuar lavagem com máquina apropriada das áreas externas previstas em contrato; 
b) aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 
 
2.1.2 Esquadrias Internas e Externas: 
2.1.2.1. Quinzenalmente, uma vez: 
a) limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos apropriados. 
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2.1.2.2. Semestralmente, uma vez: 
a) limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de 
segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos apropriados. 
 
2.1.3 Áreas Externas: 
2.1.3.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 
a) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
b) varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados; 
c) varrer as áreas pavimentadas; 
d) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 100 litros, 
removendo-os para local indicado pela Administração; 
e) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN 
MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
f) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
g) proceder a capina, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, aparar e cortar 
grama e podar árvores de pequeno porte que estejam impedindo a passagem de pessoas. 
 
2.1.3.2. Semanalmente, uma vez. 
a) limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.) 
b) lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com 
detergente, encerar e lustrar; 
c) retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
d) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
 
2.1.3.3. Mensalmente, uma vez: 
a) lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 
 
2.2.4- zelar pelo funcionamento dos equipamentos colocados à disposição de seus 
funcionários, sempre comunicando, de imediato, qualquer dificuldade, defeito ou estrago que 
venham a impedir o bom andamento das atividades. 
 
 
2.3 – CARGOS - RECEPÇÃO / ATENDENTE / OPERADOR/MONITORADOR DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 
2.3.1 Os serviços correspondentes aos cargos de Recepcionista, Atendente, 
Operador/Monitorador de Equipamentos Eletrônicos e Fiscal de Terminal de Passageiro, no 
Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 09 da CDP, deverão ser executados, 
initerruptamente de domingo a domingo, incluindo feriados, no intervalo entre 07h00 às 
19h00 horas, com regime de jornada de trabalho de 12x36 horas sem intervalo, conforme 
discriminação seguinte: 
 
2.3.2 – CARGO: RECEPCIONISTA/ATENDENTE 
a)recepção e encaminhamento de visitantes; 
b)atendimento e ligações telefônicas e fornecimento de informações ao público; 
c)comunicar qualquer anormalidade ao vigilante da respectiva portaria ou ao preposto 
responsável pelo controle do contrato; 
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d)fiscalizar a movimentação de pessoas e volumes quando da entrada e saída das 
dependências do Terminal Hidroviário de Belém 
e) manter o local em ordem e sem aglomeração 
 
2.3.3 – CARGO: OPERADOR/MONITORADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 
a)realizar a operação dos equipamentos  da rede de display (tv, mídia interna) e de áudio 
manutenção dos níveis e áudio, equalização e qualidade do som; 
b) solicitar a imediata substituição de equipamentos que apresentarem falhas e/ou defeitos, no 
prazo de 24(vinte e quatro) horas, ao responsável da CPH/PA; 
c) responder pelo bom funcionamento dos equipamentos; 
d) fazer spot informativo sobre horários de embarque e desembarque de navios, avisos 
concernentes ao terminal, música ambiente, programação cultural, ações governamentais. 
 
2.4 – CARGO: FISCAL DE TERMINAL DE PASSAGEIRO 
2..2.1Os serviços correspondentes aos cargos de Fiscal de Terminal de Passageiro – Salão 
Embarque / Desembarque – Esteira de Raio X , no Terminal Hidroviário de Belém- Armazém 
09 da CDP, deverão ser executados, initerruptamente de domingo a domingo, incluindo 
feriados, nos horários de intervalo entre 06h00 às 18h00 horas (Salão 
embarque/desembarque – esteira raio –x ), e entre 08h00 às 20h00 ( Salão 
embarque/desembarque), com regime de jornada de trabalho de 12x36 horas, totalizando 
conforme discriminação seguinte 
 
a) acompanhar a evolução das partidas e chegadas de embarcações no cumprimento a 
programação  na sala de embarque e desembarque do Terminal Hidroviário de Belém; 
analisando os atrasos e suas causas; 
b) coordenar o fluxo de passageiros dentro do Terminal; 
c) zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos do Terminal, comunicar a quem de direito, 
quando detectar problemas ou irregularidades; 
d) zelar pela conservação do Terminal comunicando a equipe de manutenção quando detectar 
problemas de iluminação, civil, som, etc, 
e) fiscalizar a formação de filas e a contagem de passageiros para a ocupação das 
embarcações; 
f) prestar atendimento aos usuários do Terminal, esclarecer dúvidas, receber reclamações e/ou 
sugestões, bem como no que se refere a atendimentos de emergência; 
g) orientar e fazer cumprir as normas do Terminal Hidroviário e, analisar possíveis mudanças 
nas rotinas e informar ao funcionário da  CPH/PA. 
 
2.3.1.1- A programação dos serviços será feita periodicamente e deverá ser cumprida pela 
empresa, com atendimento sempre cortês. 
 
3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A contratada, além da mão de obra, dos saneantes domissanitário, dos materiais e do emprego 
dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços 
de limpeza do prédio e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
3.1. responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 
3.2. selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
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3.3. manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) 
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 
Administração; 
3.4. manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual- EPI's; 
3.5. manter junto à Administração durante os turnos de trabalho preposto capaz de tomar 
decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
3.6. manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem 
rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas. 
3.7. dotar os equipamentos elétricos de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede 
elétrica, sob pena de responsabilidade; 
3.8. identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como 
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, 
escadas etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 
Administração; 
3.9. implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
3.10. nomear encarregado(s) responsável(is) pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e 
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a 
obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços designado pela Administração (preposto) e tomar as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 
3.11. responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração; 
3.12. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
3.13. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Administração; 
3.14. instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 
3.15. registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem 
como as ocorrências havidas; 
3.16. fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 
3.17. prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e equipamentos, 
ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
3.17.1. fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade 
necessárias; 
3.18. observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 
3.19. executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 
funcionamento da Administração. 
3.20. adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, 
tais como: 
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3.20.1. racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
3.20.2. substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
3.20.3 racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 
3.20.4 treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de 
desperdícios/poluição; e 
3.20.5. reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação. 
3.21. utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros). 
3.22. desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos 
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. 
3.22.1. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de 
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 
3.23. encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, 
aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo 
ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação 
atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. 
A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá: 
3.24. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: 
a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
3.25. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 
com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as condições em que 
está sendo prestado; 
3.26. responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços prestados, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 
3.27. ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela CPH/PA; 
3.28. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência; 
3.29. comunicar à CPH/PA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que 
presenciar ou tomar conhecimento prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 
3.30. apresentar, mensalmente, e sempre que solicitada pela CPH/PA, os comprovantes de 
pagamento de salários e benefícios dos empregados, de recolhimento dos encargos sociais e 
de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da 
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apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos 
termos da Lei n.º 4.923/65); 
3.31. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 
consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº8.666, de 1993. 
3.32. efetuar a substituição dos empregados, em caráter imediato, no caso de eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho; 
3.33. manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais 
acréscimos solicitados pela  CPH/PA, bem, assim, impedir que o empregado que cometer falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantido ou retorne ao trabalho nessa 
CPH/PA; 
3.34. substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a prestação 
dos serviços; 
3.35. instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da CPH/PA, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 
3.36. registrar no livro de ocorrências e comunicar à CPH/PA toda e qualquer irregularidade 
observada nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 
3.37. manter sede, filial ou escritório na cidade de Belém, Estado do Pará com capacidade 
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da CPH/PA, bem como realizar todos 
os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 
3.37.1 A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 
3.38. providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, cartão 
cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 
3.38.1. caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão, a CONTRATADA deve 
apresentar relação dos seus funcionários que se enquadram nesta situação, na qual conste 
assinatura comprobatória de que estes tomaram conhecimento dos benefícios de sua 
concessão e optaram por não o acessarem; 
3.38.1. caso não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal, 
como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em programas de transferência de renda, a 
CONTRATADA deve apresentar as devidas justificativas, acompanhadas de comprovações do 
conhecimento do empregado acerca da situação. 
3.39. creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na 
cidade de Belém/PA; 
3.40. providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 
contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações 
Previdenciárias. 
 
À CONTRATADA cabe ainda assumir a responsabilidade por: 
3.41. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
3.42. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
3.43. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
3.44. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
Além daquelas resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante: 
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4.1. permitir livre acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução 
dos serviços; 
4.2. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da Contratada; 
4.3. colocar à disposição dos empregados da Contratada local para a guarda de uniforme e 
outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 
4.4. fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com as 
especificações da proposta; 
4.5. comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza 
grave; 
4.6. supervisionar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes. 
4.7. disponibilizar instalações sanitárias; 
4.8. destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços; 
 
5. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou servidor designado como gestor/fiscal do contrato, permitida a 
assistência de terceiros, podendo para isso: 
5.1. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
5.2. examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional; 
5.3. solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou equipamento 
cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 
instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades; 
5.4. sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 
sempre que essa medida se tornar necessária; 
A atestação de conformidade dos serviços executados cabe ao titular do setor responsável 
pela gestão/fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
 
A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela CPH/PA, durante o período de vigência 
deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
6. RELAÇÃO ESTIMADA MENSAL DE MATERIAIS DE CONSUMO / ESPECIFICACÕES 
6.1 – Cada licitante deverá fornecer o quantitativo  de material de limpeza e produtos químicos 
suficientes para o estimativo de usuário discriminados no  Anexo I –Termo de Referência – 
Item III – do Edital, para que não haja falta do mesmo mensalmente; 
6.2- A relação desse material deverá ser entregue mensalmente na Sede da CPH/PA e no 
Terminal Hidroviário de Belém, para efetivo controle e posterior pagamento; 
6.3- O material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) serão 
fornecidos integralmente e de responsabilidade da Contratante- CPH/PA. 
6.4- Os produtos químicos abaixo marcados, deverão ser concentrados, devidamente 
registrados na ANVISA, devendo o Licitante apresentar no dia da licitação uma amostra, 
devidamente acompanhada de Ficha Técnica do fabricante destes produtos com a respectiva 
comprovação no órgão fiscalizador (ANVISA). 
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RELAÇÃO MÍNIMA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEDE DA CPH E O TERMINAL 
HIDROVIÁRIO DE BELÉM – ARMAZÉM 09 DA CDP 
 
Qtd Unidade Especificação 

 Und Produto para limpeza geral (AMOSTRA/FICHA TÉCNICA) 

 Und Desinfetante germicida e bactericida (AMOSTRA/FICHA TÉCNICA) 

 Und Detergente líquido concentrado (AMOSTRA/FICHA TÉCNICA) 

 Und Desodorizador de ar, cada unidade contendo 360 ml 

 Und Balde plástico com capacidade para 12 litros 

 Und Unidade Escova de mão 

 Und Unidade Esponja de fibra com dupla face 

 Und Flanela branca/amarela, medindo 50x50cm  

 Und Pacote Lã de aço, pacote com 8 unidades 

 Und Unidade Lustra móveis lavanda 200 ml 

 Und Par Luvas de látex natural de 1ª qualidade 

 Und Unidade Pazinha de lixo 

 Und Unidade Pulverizador 

 Und Polidor de metal, cada unidade contendo 500 ml 

 Und Rodo com 2 borrachas – 40cm de largura, com cabo 

 Und Rodo com 2 borrachas – 60cm de largura, com cabo 

 Und Pano de chão de saco alvejado especial 40x70, para limpeza de piso – cor 
branca. 

 Cx Caixa Sabão em pó, caixa de 500 g 

 Fardo Fardo Saco para lixo com capacidade para 100 litros cada, fardo com 100 
unidades, cor preta. 

 Fardo Fardo Saco para lixo com capacidade para 40 litros cada, fardo com 100 
unidades, cor preta. 

 Und Conjunto Mop úmido 

 Unid Conjunto Mop Pó com 40cm de largura, com cabo 

 Und Conjunto Mop Pó com 60cm de largura, com cabo 

 Und Vassourão de gari com 40 cm para limpeza externa, com cabo. 

 Und Vassoura de piaçava, 40cm, com cabo 

 Und Vassourinha para limpar vaso sanitário 

 
 
 
 
 
7. RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A SEDE DA 
CPH E O TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM – ARMAZÉM 09 DA CDP 
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Qtde. 
Estimada 

TIPO DE EQUIPAMENTO 

02 Aspirador de Pó e Água Profissional Ultralux50 1400W - ( Electrolux ou  similar) 

02 Escada com 6 (seis) degraus 

02 Mangueiras ¾” 50 m 

02 Placa sinalizadora, tipo cavalete, "PISO MOLHADO" 

02 Máquina de limpeza de alta pressão, 1600 psi, marca Wap ou similar 

01 Máquina lavadora e secadora industrial para pisos em porcelanato 

04 Conjunto de carrinho de balde espremedor 50 litros 

10 Rodo com lavador para vidros 

 
8. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS UNIFORMES 
Serão fornecidos para o período de 01(um) ano, 02(dois) uniformes completos, conforme 
Convenção Coletivo de Trabalho 2014/2015, com as seguintes características: 
 
8.1- CARGO: SERVENTE (Masculino/Feminino) 
CAMISA: confeccionada em tecido de brim, fechada, com bolso superior esquerdo, mangas 
curtas, insígnia da licitante vencedora no bolso e costas, nas cores: branco e/ou azul;  
CALÇA: confeccionada em tecido brim, na cor da camisa;  
BOTA: de couro, solado de borracha, com cadarço, na cor preta. 
 
8.2. CARGO(S): RECEPCIONISTA/ATENDENTE/OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS/FISCAL DE TERMINAL DE PASSAGEIRO: (Masculino/Feminino): 
CAMISA: social, confeccionada em tecido nobre, confortável e leve, mangas curtas, insígnia da 
licitante vencedora no bolso,  nas cores branco e/ou azul; 
CALÇA: social, confeccionada em tecido de nobre, confortável e leve, na cor da camisa; 
SAPATO: de couro na cor preta com meias. 
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ANEXO III –  

ORÇAMENTO ESTIMADO 
 
QUADRO RESUMO DOS CUSTOS ESTIMADOS COM MÃO DE OBRA 
 
 
Posto Qtde. 

Func. 
Custo 
unitário (R$) 

Custo Mensal 
(R$) 

Custo Anual 
Meses Total (R$) 

 
Servente de limpeza 
sede CPH  

01 2.553,59 2.553,59 12 30.643,08 

Servente de limpeza 
Term. Hidrov. de Belém 

12 2.472,42 29.669,00 12 356.051,52 

Recepcionista - 02 2.834,45 5.668,89 12 68.026,72 
Atendente 02 2.834,45 5.668,89 12 68.026,72 
Operador de equip. 02 2.834,45 5.668,89 12 68.026,72 
Fiscal de Terminal- 
Esteira Raio X 

02 2.538,06 5.076,13 12 60.913,52 

Fiscal de Terminal – Sala 
Bem/Des 

02 2.538,06 5.076,13 12 60.913,52 

TOTAL  23    712.601,80 
 
 
 
VALOR TOTAL ANUAL R$712.601,80 (Setecentos e doze mil seiscentos e um reais e 
oitenta centavos) 
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    ANEXO IV –  
  MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Local e data 
A 
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ. 
Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial nº XXX/2014-CPL/CPH, tipo menor preço 
global, apresentamos nossa proposta de preços para o objeto abaixo especificado, e conforme 
Termo de Referência anexo, vinculados a este procedimento. 
 
Posto Qtd. 

Func 
Custo  
unit. (R$) 

Custo 
Mensal (R$) 

Custo Anual 
Meses Total (R$) 

Servente de limpeza sede 
CPH  

01   12  

Servente de limpeza - THB 12   12  
Recepcionista -THB 02   12  
Atendente - THB 02   12  
Oper/Monit. de equipam.- THB 02   12  
Fiscal de Terminal- Esteira 
Raio X – sala embarq/desemb 
- THB 

02   12  

Fiscal de Terminal – Sala 
embar/desemb. - THB 

02   12  

TOTAL  23     
 
Preço Global: R$ ___________________ (_______________). 
Prazo Contratual: 12(doze) MESES. 
Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. 
Condições de pagamento: conforme cronograma do edital. 
Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas 
todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos 
trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, inclusive aquelas 
indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital. 
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                      DESPESAS VALOR VALOR GLOBAL PERCENTUAL
UNITÁRIO ($) MENSAL ($) QUANTIDADES

1 - REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA
a)  Salário Normativo
       (Cargos: servente/recepcionista/atendente/operador/fiscal) -R$               

      Reserva Técnica -R$               
     TOTAL DA REMUNERAÇÃO #DIV/0!

2 - ENCARGOS SOCIAIS  (Sobre Total da Remuneração)  %
2.1)  GRUPO "A"
      - INSS 20,00%
      - FGTS 8,00%
      - SESC 1,50%
      - SENAC 1,00%
      - SEBRAE 0,60%
      - INCRA 0,20%
      - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%
      - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS 3,00%

Total do Grupo  "A" 36,80% -R$               #DIV/0!
2.2)  GRUPO  "B"
      - 13º SALÁRIO 8,33%
      - ADICIONAL DE FÉRIAS 2,78%
      - FÉRIAS 8,33%
      - INCIDENCIA SOBRE O 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 4,09%
      - LICENÇA MATERNIDADE 0,39%
      - LICENÇA SAUDE 1,39%
      - LICENÇA PATERNIDADE 0,02%
      - FALTAS 0,28%
      - ACIDENTE DE TRABALHO 0,33%
      - INCIDENCIA SOBRE O CUSTO DE REPOSIÇÃO 3,81%

Total  do Grupo  "B" 29,75% -R$               #DIV/0!
2.3)  GRUPO  "C"
      - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,39%
      - INCIDENDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZADO 0,51%
      - MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZAVEL 2,45%
      - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO AVISO PREVIO IDENIZADO 0,57%
      - AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94%
      - INCIDENDENCIA SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,72%
      - MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO TRABALHADO 3,20%
      - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO AVISO PREVIO TRABALHADO 0,80%
      - INCIDENDENCIA SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,33%

Total do Grupo  "C" 16,91% -R$               #DIV/0!
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 83,46% -R$               

 TOTAL DA MÃO DE OBRA (Remuneração + R. Tècnica + E. Sociais) #DIV/0!

3 - INSUMOS
a)  UNIFORMES/EPI'S
b)  VALE ALIMENTAÇÃO
c)  VALE TRANSPORTE
d) SEGURO DE VIDA EM GRUPO
e) MATERIAIS DE LIMPEZA
f) EQUIPAMENTOS / UTENCILIOS
g) INCIDÊNCIA DA RESERVA TÉCNICA SOBRE OS INSUMOS -R$               

TOTAL DOS INSUMOS -R$               #DIV/0!

4 - DEMAIS COMPONENTES %
a)  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS #DIV/0!
b)  LUCRO EMPRESARIAL  #DIV/0!

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES -R$               #DIV/0!

5  -  TRIBUTOS (Lucro real) % VALOR
5.1)   ISSQN 5,00%
5.2)   COFINS 7,60%
5.3)   PIS 1,65%
Soma dos tributos s/ faturamento 14,25% -                     
5.4)  IRPJ 25,00% -                     
5.5)  CSLL 9,00% -                     
Soma dos tributos s/ lucro 34,00% -                     

a)   S. TRIBUTOS/100 0,1425 To
b)   (MO + I + DC) -R$                   Po
c)   Po /  (1- To) -R$                   P1

TOTAL DOS TRIBUTOS  (P1 - Po) #DIV/0!

TOTAL GERAL DA PLANILHA  (1+2+3+4+5) -R$                 #DIV/0!
 

FATOR "K"  (CUSTO/BENEFÍCIO) #DIV/0!

Hora extra

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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ANEXO  V– 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO N.º _______ /2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO PARÁ, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO 
ESTADO DO PARÁ – CPH  E A EMPRESA  ____________________ 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE  LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA, 
ATENDENTE, OPERADOR/MONITORADOR DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E FISCAL DE TERMINAL DE PASSAGEIROS,  NAS 
DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA CPH E NO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE 
BELÉM- ARMAZÉM 09 DA CDP. 

 
 
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, agente político, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3532258, 2ª Via 
PC/PA, inscrito no CPF/MF nº. 106.009.062-72, residente e domiciliado no Município de Belém, 
Estado do Pará, doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 
.....XXXXXXXXXXXXXXXXX..............., com sede na.......XXXXXXXXX......., nº ..XXXXX, 
bairro......XXXXXXXXXX, cidade XXXXX, Estado.. XXXX....,  inscrita no CNPJ sob o n.º 
....XXXXXXXXXXX.... e com Inscrição Estadual n.º ......XXXXXXXX...., doravante 
denominado(a) CONTRATADO(A), neste ato representada pelo Sr. 
......XXXXXXXXXXXXXX................, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 
.........XXXXXXXX..... e CPF/MF n.º ....XXXXX.........., residente e domiciliado(a) a .XXXX...., n.º 
.XXX., bairro .XXXX, cidade XXX, Estado .XXXX., com fundamento no Processo n.º 
201x/XXXX, tipo  Pregão Presencial n.º .XXXXX.../201x e com observância das disposições 
da Lei Federal  nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto n° 2.271, de 
1997,  Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993,  Lei 
Estadual n.º 5.416/86 e dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito 
privado, celebram o presente Contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação 
e higienização, jardinagem, recepcionista, atendente, operador/monitorador de 
equipamentos eletrônicos e fiscal de terminal de passageiro, em regime de empreitada por 
menor preço global, que visa atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias e o Terminal 
Hidroviário de Belém – Armazém 09 da CDP, no Município de Belém, Estado do Pará,, 
conforme especificações constantes do Anexo II do Edital do Pregão XXXX nº __/201x. 
 
1.2. Os serviços de limpeza, conservação e higienização compreendem a mão de obra e parte 
de materiais de consumo (exceto: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) com 
emprego total de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Edital do 
Pregão XXX nº __/201x. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. O valor estimado total deste contrato para o período de sua vigência é de R$  
XXXXX_(_____), conforme as tabelas a seguir: 
 
Posto Qtd. 

Func 
Custo  
unit. (R$) 

Custo 
Mensal (R$) 

Custo Anual 
Meses Total (R$) 

Servente de limpeza sede 
CPH  

01   12  

Servente de limpeza - THB 12   12  
Recepcionista -THB 02   12  
Atendente - THB 02   12  
Oper/Monit. de equipam.- THB 02   12  
Fiscal de Terminal- Esteira 
Raio X – sala embarq/desemb 
- THB 

02   12  

Fiscal de Terminal – Sala 
embar/desemb. - THB 

02   12  

TOTAL  23     
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA 
3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá por conta da seguinte 
despesa: 
Natureza da Despesa _XXXXXX_,  
Atividade ___XXXXX____,  
 
3.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada pela Lei 
Orçamentária Anual. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. O prazo para início da execução dos serviços é de até 10 (dez) dias contados da data do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Administração da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12(doze) meses, contado da data da sua 
assinatura. 
5.2. O presente contrato será prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12(doze) meses, até 
o limite de 60(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de 
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 
5.2.1. os serviços foram prestados regularmente; 
5.2.2. a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a 
decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 
 
5.2.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
5.2.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
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5.2.4.1. O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for 
igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 
5.2.5. a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato 
assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco 
por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
6.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

6.2.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

6.2.2. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

6.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
6.2.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela CONTRATADA. 
6.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 
expressamente os eventos indicados nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 imediatamente anterior. 
6.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no banco  xxxxxxxxxx, em conta específica 
com correção monetária, em favor do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
6.5. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 
constante do Anexo XII. 
6.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
5% (cinco por cento). 
6.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual 
do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl, com 
correção monetária, em favor do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
6.8. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e 
das cláusulas contratuais. 
6.9. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicarxsanções à 
CONTRATADA. 
6.10. Será considerada extinta a garantia: 

6.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 

6.10.2. Com a extinção do contrato. 
6.11. Isenção de Responsabilidade da Garantia 

6.11.1. A CPH/PA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

6.11.1.1. caso fortuito ou força maior; 
6.11.1.2. alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 
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6.11.1.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Administração; 

6.11.1.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
6.11.2. Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 
subitens 11.1.3 e 11.1.4 do item 11.1, não sendo a entidade garantidora parte no processo 
instaurado pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

6.11.3. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item. 
6.12. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo 
de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES 
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
7.2. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Anexo II do Edital do Pregão xxxx n.º 
____/201x, deve: 

7.2.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução 
do contrato; 

7.2.2. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições; 

7.2.3. responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes 
da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por ventura venham a 
ser criadas e exigidas pelo Governo; 

7.2.4. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências da CONTRATANTE; 

7.2.5. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 
deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE;  

7.2.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada 
e prestar os esclarecimentos solicitados; 

7.2.7. apresentar, sempre que solicitada pela Administração da CONTRATANTE, os 
comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos 
encargos sociais; 

7.2.8. permitir à CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras 
profissionais dos empregados alocados à execução do serviço contratado;  

7.2.9. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

7.2.10. arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do serviço objeto contratado; 

7.2.11. refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

7.2.12. selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos 
serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral; 

7.2.13. manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, 
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles 
considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 
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7.2.14. comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia Regional 
do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, relativo mês da prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 
4.923/65); 

7.2.15. responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na poca própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 

7.2.16. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE; 

7.2.17. responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; 

7.2.18. responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação; 

7.2.19. manter sede, filial ou escritório na cidade de Belém com capacidade operacional 
para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 

7.2.19.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 

7.2.20. providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, 
cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 

7.2.20.1. caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão, a CONTRATADA 
deve apresentar relação dos seus funcionários que se enquadram nesta situação, na qual 
conste assinatura comprobatória de que estes tomaram conhecimento dos benefícios de sua 
concessão e optaram por não o acessarem; 

7.2.20.2. caso não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica 
Federal, como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em programas de transferência de 
renda, a CONTRATADA deve apresentar as devidas justificativas, acompanhadas de 
comprovações do conhecimento do empregado acerca da situação. 

7.2.21. creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências 
localizadas na Cidade de Belém; 

7.2.22. providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
assinatura do contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato 
de Informações Previdenciárias. 
 
7.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

7.3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

7.3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 
7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado, há menos de 5(cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, 
assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a vigência deste 
contrato. 
 
7.4. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Anexo II edital do Pregão  n.º 
XXX__/201x, deve: 

7.4.1. expedir a ordem de serviço; 
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7.4.2. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

7.4.3. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução do serviço; 

7.4.4. colocar a disposição dos empregados da CONTRATADA local para guarda de 
uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

7.4.5. exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 
7.4.6. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas 

de natureza grave; 
7.4.7. atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento mensal 

devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 
do contrato. 
7.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA 
E PREVIDENCIÁRIA 
8.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 

8.1.1 Entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais 
para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio o 
sede; e 
d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 
 

8.1.2 Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo fiscal do contrato: 
a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de 
Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam 
comprovar a regularidade trabalhista e fiscal da CONTRATADA. 

a.1) Essa documentação poderá ser solicitada por amostragem, conforme relação 
nominal elaborada pelo fiscal do contrato. 
 

8.1.3 Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou 
rescisão do contrato), apresentar a documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada 
de cópias autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de originais para 
conferência pelo servidor que as receber: 
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 
b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais; 
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado demitido. 
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8.2. As inconsistências ou dúvidas, verificadas na documentação entregue relacionada nos 
subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, terão o prazo máximo de 7(sete) dias corridos, contados a partir 
do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e documentalmente 
esclarecidas. 
8.3. Uma vez recebida à documentação mencionada nesta cláusula, o fiscal do contrato deverá 
apor a data de entrega a CPH/PA e assiná-la. 
8.4. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA 
em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 
8.5. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais, trabalhistas e fiscais 
concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a reter o valor da fatura em 
favor dos empregados, que deverá ser depositado judicialmente ou pagos diretamente pela 
Administração. 
 
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular da CPH/PA ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado 
para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 
9.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 
9.3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
10.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. É admitida repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo 
de um ano. 
11.2. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 
admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 

11.2.1. Caso o Contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-base 
diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria 
profissional que represente a maior parcela do custo de mão de obra da contratação 
pretendida. 
11.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será contado a partir 
da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 
11.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação 
dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 
11.5. Caso a CONTRATADA não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o 
Contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar. 
11.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 
custos e formação de preços, apuradas a partir de convenção coletiva de trabalho ou outra 
norma coletiva aplicável, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da 
alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 
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11.6.1 A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato 
terá o percentual do item “aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago 
integralmente no primeiro ano de contrato. 
 
11.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
 
11.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante 
negociação entre as partes, considerando-se: 

11.8.1. os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 
11.8.2. as particularidades do contrato em vigência; 
11.8.3. o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 
11.8.4. a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
11.8.5. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas 

públicas ou outros equivalentes; e  
11.8.6. a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

 
11.9. No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 
11.10. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
11.11. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 

11.11.1. a partir da assinatura do termo aditivo; 
11.11.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

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

revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou 
sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos 
financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento 
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 
 
11.12. No caso do previsto no subitem 11.11.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido 
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença 
porventura existente. 
11.13. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis 
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação 
vantajosa. 
11.14. A CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de 
repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida. 
11.15. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise da 
CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da 
próxima repactuação. 
 
DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
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12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 
13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - 
se ao edital e anexos do Pregão  n.º _____/201x, constante do processo xxxxxxxxxx/201X, 
bem como à proposta da CONTRATADA. 
 
DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
14.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 2 
(duas) vias, emitidas e entregues na sede da CPH/PA, setor financeiro, para fins de liquidação 
e pagamento, no mês subsequente ao da prestação do serviço, até o dia 20, de forma a 
garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo 
estabelecido no artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores. 

14.1.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 
contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

14.1.2. Na nota fiscal/fatura apresentada deverá estar incluída a parcela referente aos 
materiais, a qual será aferida de acordo com os pedidos efetuados pela CONTRATANTE e o 
efetivo fornecimento pela CONTRATADA. 

14.1.3. A parcela dos serviços relativa aos materiais será executada em regime de 
empreitada por preço unitário, adotando-se os preços constantes da proposta vencedora do 
Pregão n.º __/201X. 

14.1.4. Todos os produtos deverão ser de 1ª qualidade e sujeitos à prévia aprovação da 
CONTRATANTE, devendo ser entregues até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 
14.2. No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada na condição acima, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 
14.3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
14.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação comprobatória, discriminada 
no item 8.1.1 da Cláusula Oitava, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
14.5. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com 
as notas/faturas a documentação relacionada nas alíneas de “a” a “d” do item 8.1.1 da Cláusula 
Oitava. 
14.6. A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a 
vigência da garantia contratual de que trata a Cláusula Sexta deste contrato. 
14.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 
14.8. A não apresentação da documentação de que trata o item 5 no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da entrega da fatura no prazo contratual, poderá ensejar a rescisão do 
contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 
trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 
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14.9. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a 
data limite para pagamento e à correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a 
serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da 
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, em que: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
=    i__  l=_6/100_  l= 0,00016438 
   365        365 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS NA FONTE 
15.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor do CONTRATADO estarão sujeitos, no que 
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

15.1.1. do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido - 
CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, 
na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (Anexo I) e alterações, conforme 
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

15.1.2. do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº 8.212, de 
24/07/1991 e alterações; 

15.1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma regulamentadora estadual e/ou 
municipal aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 
16.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 
demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para 
a contratação, a CONTRATADA que: 

16.1.1. apresentar documentação falsa; 
16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. falhar na execução do contrato; 
16.1.4. fraudar na execução do contrato; 
16.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.6. cometer fraude fiscal; 
16.1.7. fizer declaração falsa. 

16.2. Para os fins do item 16.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

16.2.1. Para condutas descritas nos itens 16.1.1, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6 e 16.1.7 será 
aplicada multa de no máximo 30% do valor do contrato. 
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16.3. Para os fins dos itens16.1.2 e 16.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor anual do contrato em caso de atraso na 
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, 
por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
d) para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme as Tabelas 1 
e 2 a seguir: 
 
Tabela 1 
 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 
01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 

Tabela 2 
 
ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 
01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência. 
06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento. 

05 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia. 

03 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal 
apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência. 

01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia 02 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

06 Zelar pelas instalações da CPH utilizadas, por item e por dia 03 

07 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 
empregado e por dia 

01 

08 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

09 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades, por funcionário e por dia 

01 

10 Entregar os vales-transportes e/ou ticket-refeição nas datas avançadas, por 
ocorrência e por dia. 

01 
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11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia. 04 

12 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 
convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a 
usá-los, por empregado e por ocorrência. 

02 

13 Fornecer 2 (dois) uniformes para cada categoria, anualmente, por funcionário e por 
ocorrência. 

02 

14 Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, por 
dia e por ocorrência. 

05 

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, por item e por ocorrência. 

01 

16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta Tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência. 

02 

 
16.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de 
que tratam as alíneas “b” e “c” do item 16.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão da 
alínea “d” do item 3. 
 
16.5. O retardamento da execução previsto no item 16.1.2, estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

16.5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) 
dias contados da data constante na ordem de serviço; 

16.5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 
3(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 
16.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

16.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

16.6.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
da comunicação oficial. 

16.6.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

16.6.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da 
solicitação da CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nos itens 6.6 e 6.7 da 
Cláusula Sexta deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de 
Belém, Estado do Pará, om exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo. 
 

Belém/PA, em [data]. 
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  ______________________________________________ 
                                   ABRAÃO BENASSULY NETO 
    Diretor Presidente 
                      Companhia de Portos de Hidrovias do Estado do Pará 
 
 
  ______________________________________________ 
                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                            Empresa 
 
Testemunhas : 
1._______________________________________ 
Nome: 
CPF/MF 
 
2._______________________________________ 
Nome 
CPF/MF 
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ANEXO VI-  

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
Atestamos, para os devidos fins que a empresa .............................................  
................................................................... com sede ....................................... 
inscrita no CNPJ/MF n.º................................................................., em 
atendimento ao Edital do Pregão Presencial n.º XXX/2014-CPL/CPH, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de limpeza, conservação e higienização, recepcionista, 
atendente, operador/monitorador de equipamentos eletrônicos e fiscal de 
terminal de passageiro, em regime de empreitada por preço global, que visa 
atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias e o Terminal Hidroviário 
de Belém – Armazém 09 da CDP, no Município de Belém, Estado do Pará 
conforme especificações técnicas, planilhas , anexo, e que realizou visita aos 
locais aonde serão executados o objeto referente a presente licitação, tendo 
esclarecido todas as dúvidas com relação ao assunto. 
 
 

Belém/PA,                 de                             de  2014. 
 
 
Representante da CPH/PA 
 
________________________________________ 
Carimbo 
 
 
Representante da Licitante 
 
 
________________________________________ 
Nome: 
Cargo na Empresa: 
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ANEXO VII   
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
CREDENCIAMENTO (facultativo) 

 
 XXXXXXXXXXXXXXX  (nome da empresa), com sede ........XXXXXXXXXXX..........., 
nº...XXX.........., bairro....XXXX......, .inscrita no CNPJ/MF-......XXXXXXX.............., neste ato 
representada pelo(s) seu(s) representante legal..........XXXXXXXXXX.........., portador da 
CI.....XXXXXXXX...... e do CIC/MF-........XXXXXX......, (nacionalidade), (estado civil), (profissão 
e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. 
...XXXXXXXXXXX...(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a 
quem confere amplos poderes para junto a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará-CPH,  
praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
.XXX.../2014, 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 2014. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP(OPCIONAL NO CREDENCIAMENTO) 
 
_XXXXXXX_(nome da empresa), com sede na ......XXXXXXXX....., nº..XXX.., 
bairro..XXXXX....., cidade....XXXXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-........XXXXXXXX...,  por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __XXXXXXXXX, portador(a) da CI nº 
XXXXXXXX e do CPF nº_XXXXXX_, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpro os 
requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela 
Lei nº 11.488, de 15/06/ 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 
Belém/PA,         de                     de 2014. 

 
____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 

 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 
__XXXXXXXXXXXXXXXX_(nome da empresa), com sede na 
.............XXXXXXXXXXXXXXXXXX...., nº...XXXXXX..., bairro.......XXXXX.., cidade....XXXXX..., 
inscrita no CNPJ/MF-...XXXXXXXXXXXX...,  por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) __XXXXXXX .........., portador(a) da CI nº_XXX__ e do CPF nº__XXXXXXXXXX_, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ........../2014-CPL/CPH, DECLARA 
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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 2014. 
_________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF: 

 

 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
__XXXXXXXXXXX_(nome da empresa)_, com sede na .........XXXXXXXXXXX......., 
nº....XXXXX..., bairro....XXXXXX....., cidade....XXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-
.....XXXXXXXXXX.....,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXXXXXX......, portador(a) da CI nº_XXXX___ e do CPF nº_XXXXXXXX....., infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ..XXX.../2014-CPL/CPH, 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 18(dezoito) e de qualquer trabalho a 
menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 
 

Belém/PA,         de                     de 2014. 
________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO  

___XXXXXXXXX___(nome da empresa)_, CNPJ/MF__XXXXXXXX , sediada 
__XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº_XXXX__________ , por intermédio de seu representante legal, 
infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial.º ..XXXX..../2014-CPL/CPH, DECLARA 
expressamente que aceita  todas a condições estipuladas nesta licitação em razão das 
peculiaridades relativas aos serviços da obra e serviços de engenharia naval, 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 capacitado, equipamentos, materiais, 
etc , em número suficiente para a execução dos serviços. 
 

Belém/PA,         de                     de 2014. 
_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF 
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DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA. 
 
___XXXXXXXXXX_(nome da empresa)_, CNPJ/F-__XXXXXXXX____, sediada 
_____XXXXXXX, Nº_XXXXXX , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins da Pregão Presencial n.º ....XXXX../2014-CPL/CPH, DECLARA expressamente 
que concordo com minha inclusão como responsável técnico  dos serviços por ela executados. 
 

Belém/PA,         de                     de 2014. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 

 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 
 
 
 
___XXXXXXXXXXXX_(nome da empresa)__, CNPJ/MF__XXXXXXXX__, sediada 
_____XXXXXXXXXXXXXXX, Nº__XXXX_ , por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º ...XXXX..../201X-CPL/CPH , DECLARA, 
para fins do disposto no inciso I do Art 27 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 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. 
 
 

Belém/PA,         de                     de 201X. 
 
 
 

________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 


