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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-CPL/CPH 

Processo nº 2018/121353 
 

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

Local:______________, ____ de ______________ de 2018. 
 

___________________ 
Assinatura 

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

 

 

Cleide Cilene Abud Ferreira 
Pregoeira CPH 

Portaria nº 102/2017-GP de 26/06/2017. 
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1 – PREÂMBULO. 
1.1. A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, 

Empresa Pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, bairro Umarizal, 
CEP:66.055-240, Município de Belém, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos 
interessados que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 102/2017-
GP, de 26/JUN/2017, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2018-CPH, do tipo menor preço por global, conforme as condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, o que faz nos termos da Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº 
3.555/2000, à Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 
3.722/2001, ao Decreto n° 2.271/1997, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente à 
Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste 
Edital e seus Anexos, e em conformidade com a autorização contida no Processo nº 
2018/121353. 

 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
Até às 09h00 do dia 15  de  junho    de 2018. 

 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
DATA:  15    de  junho   de 2018 - HORÁRIO:   09h00. 

 
 

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

Pregoeira. 
 
 

ENDEREÇO 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, bairro Umarizal, CEP: 66.055-240, Município de 

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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2. DO OBJETO. 

2.1. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
ORÇAMENTO SINTÉTICO, ORÇAMENTO ANÁLITICO, COMPOSIÇÕES DE PREÇO E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, para atender a Companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH. 

 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que: 
3.1.1. Atendam as condições deste Edital e seus anexos, e que apresentem os 

documentos neles exigidos. 
3.1.2. Não estejam em dissolução e/ou liquidação. 
3.1.3. Não sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que 

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

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

3.2. Não poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL às empresas: 
3.2.1. Proibidas de participar em licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente.  
3.2.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação.  

3.2.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar ou que não tenham representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente.  

3.2.4. Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão.  
3.2.5. Que estejam em falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.  
3.2.6. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum.  

3.2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.  
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. 

3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 

3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio à vista 
dos originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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3.6– DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA MICROEMPRESA-ME E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. 

3.6.1. 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. 

3.6.2. 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). 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 

4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar, por alegada irregularidade, os termos do 
presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento em até 02(dois) dias úteis antes 
da data de realização da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL, no endereço indicado 
neste Edital, cabendo a Pregoeira, auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do 
Termo de Referência, decidir a respeito no prazo de até 24(vinte e quatro) horas. 

4.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados a Pregoeira em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço: 
licitacao@cph.pa.gov.br.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

5.1. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a 
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta; 

5.2. Entende-se por documento credencial: 
5.2.1. Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante. 
5.2.2. Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa representá-la em qualquer fase desta licitação. 
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
5.4. O documento credencial deverá ser apresentado a Pregoeira no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” ou quando 
esta o exigir. 

5.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o 
seu representante de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇOS 

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

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br
mailto:licitacao@cph.pa.gov.br.


 
 

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

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

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-CPL/CPH 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
 

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

6.2.1. Proposta em 1(uma) via, conforme modelo em anexo, impressa ou 
datilografada, datada do dia fixado para a entrega dos Envelopes, rubricada em todas as 
suas páginas, carimbadas e assinada na última pelo titular ou representante legal 
identificado, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, ressalvas ou entrelinhas, redigida 
em português (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua – 
jargão), especificando o objeto de forma clara e inequívoca. 

6.2.2. Folha de identificação do licitante, contendo: Razão Social, CNPJ/MF, 
Inscrição Distrital/Estadual/Federal, nome do responsável/contato, banco, agência e o 
número da conta corrente do licitante, para a qual deverá ser emitida a ordem bancária, 
endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e endereço eletrônico 
(se aplicável). 

6.2.3. Valores unitário, total e global da proposta, obrigatoriamente, contendo no 
mínimo os itens descritos no anexo da Planilha de Estimativa de Preços cotados em moeda 
nacional (R$), em algarismo e por extenso de preferência. 

6.2.4.. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por 
extenso. Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o 
menor valor. 

6.2.5. Ocorrendo erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de 
valores monetários incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 

6.2.6. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60(sessenta) dias, contados 
da data da apresentação das propostas. 

6.2.7. Declaração do licitante de que na sua proposta, os valores apresentados 
englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou 
taxas, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a 
onerar o objeto desta licitação. 

6.2.8. Declaração do licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do 
Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 
 

6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta 
apresentada, tanto no que se referem às condições, prazo ou quaisquer outras que 
importem em modificação nos seus termos originais. 

6.4. Não se admitirá proposta que apresente preços unitário ou total simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
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7. DA HABILITAÇÃO 
7.1- A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope 

preferencialmente fechado e colado em seu fecho, tendo na parte frontal externa e de 
maneira bem nítida os dizeres e contendo os documentos listados abaixo: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-CPL/CPH 

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

 
7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

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

7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
7.3. DA REGULARIDADE FISCAL 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
7.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, através de Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, que contemplam todas as obrigações perante a Receita Federal (Tributos 
Federais e Contribuição Previdenciária).  

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

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

Estaduais). 
  7.3.5.1. Para as empresas sediadas no Estado Pará, serão exigidas as 
Certidões Negativas de Natureza Tributária e de Natureza não Tributária ou as Certidões de 
Regularidade Fiscal de Natureza Tributária e de Natureza não Tributária. 

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

de negativas, conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
7.9.4. As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverão 

apresentar declaração esclarecendo tal situação, para fins de aplicação da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec. 6204/07, conforme Anexo, ressaltando, ainda, 
que não se enquadram nos termos do § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
7.10- Da apresentação das Declarações: 

7.10.1 - Apresentar declaração de credenciamento, Declaração de ME/EPP, 
Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo de participação no presente 
Pregão, conforme modelo(s) do Anexo ao Edital.  
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7.10.2 – Apresentar declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de 
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do Anexo ao Edital. 

7.10.3 – Apresentar declaração de Aceitação e Declaração do Disposto no §6º do 
artigo 28 da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo do Anexo IV, do Edital. 
 

7.11 – As ME e EPP definidas, respectivamente, nos incisos I e II, do Art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, interessadas em participar desta licitação, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei Complementar 
nº123/2006). 

7.12– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, 
a critério da administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativas ( § 1º, Art. 43, Lei Complementar nº 123/2006). 

7.13 – As ME e EPP que não regularizarem a documentação no prazo previsto no 
subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar nº123/2006). 
 
7.14 - DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7.14.1. Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação 
dos licitantes, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às 
exigências deste ato convocatório. 
 
7.15. Serão considerados INABILITADOS os licitantes que não atenderem ao item 7 e 
subitens deste Edital, deixarem de apresentar a documentação solicitada ou 
apresentarem-na com vícios; 
 
8 – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO, DA 
PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

8.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos, e os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, 
sendo recomendada a presença dos participantes 30(trinta) minutos antes do horário 
previsto para a sua abertura. 

8.2. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante, depois de 
declarada aberta a sessão pela Pregoeira, a não ser como ouvinte. 

 
8.3. A licitação desenvolver-se-á conforme segue: 

8.3.1. Recebimento dos documentos para credenciamento e dos envelopes 
"Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação", conforme deste Edital. 
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8.3.1.1. A Declaração de Habilitação deverá estar conforme o disposto no Art. 4º, 
VII da Lei 10.520/2002 e poderá ser preenchida no início da respectiva sessão (modelo 
anexo).  

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

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

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

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

A) 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; 

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

C) As Propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Pregoeira, que fará 
a classificação pelo preço global do objeto licitado, orientando-se pelo tipo de licitação de 
menor preço global e pelos requisitos contidos neste Edital e seus Anexos, cujos preços 
forem compatíveis com os de mercado. 

8.3.4. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 
8.3.5. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço 

global e todos os demais cujas propostas financeiras situarem-se no limite de até 10% (dez 
por cento) acima do menor preço. 

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

8.3.5.2. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira 
considerar necessário. 

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

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

8.3.5.4. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada pela Pregoeira, 
será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas. 

8.3.6. Ordenamento das empresas por menor preço global. 
8.3.7. Análise da proposta de menor preço global, devendo a Pregoeira decidir sua 

aceitabilidade de acordo com a compatibilidade dos preços de mercado. 
8.3.8. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de 

melhor preço, se for o caso. 
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8.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

ME´S e EPP´S.  
8.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas ME´S e EPP´S. sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.  
8.4.2. No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
8.4.2.1. As ME´S e EPP´S mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Apoio e pelos representantes dos licitantes. 
8.5. O envelope "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes ficará em 

poder da CPH até que haja a assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 
8.5.1. O licitante interessado poderá retirá-lo em até 05 (cinco) dias úteis após a 

referida assinatura. Decorrido este prazo, os documentos serão destruídos. 
8.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes 

de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
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ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

8.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a administração poderá fixar prazo de 08(oito) dias úteis para a apresentação 
de outras propostas ou de nova documentação escoimadas das causas que levaram a sua 
desclassificação ou inabilitação; 
8.8. Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em Ata, que deverá ser 
assinada por todos os licitantes presentes. 
8.9. Considerando a atividade específica do licitante e o interesse da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ/PA, é facultada 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. 
8.10. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 
8.11. Caso todas as empresas licitantes tenham suas propostas desclassificadas, ou 
inabilitadas na fase de aceitação e/ou de Habilitação ou na fase de análise e 
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. 
 
9. DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 

9.1. 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. 

9.2. A Pregoeira poderá a qualquer tempo e em qualquer fase da licitação, solicitar aos 
setores da CPH, no âmbito de sua competência, parecer, que será sempre emitido, sobre: 

9.2.1. Consultas, pedidos de esclarecimentos e impugnações que venham a ser 
formulados sobre questões técnicas que sejam suscitadas na aplicação do Edital e seus 
Anexos, em qualquer das fases do procedimento, durante o prazo de publicidade deste 
Pregão. 

9.3. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as 
exigências contidas neste Edital, a classificação far-se-á pela ordem crescente, entre as 
propostas licitantes em julgamento, sendo mais bem colocada a proposta com o MENOR 
PREÇO GLOBAL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso 
o licitante vencedor seja ME´S ou EPP´S enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, 
qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias 
para apresentar as razões do Recurso, conforme se estabelece Art. 4º , Inciso XVIII da Lei 
10.520 de 17/07/2002, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

10.3. Cabe ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-
os à autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

10.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 

10.5. O acolhimento de recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 
prazos legais. 
 
11. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1. A empresa adjudicatária deverá assinar o Termo de Contrato, no prazo máximo 
de até 05(cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação oficial. 

11.1.1. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela CPH. 

11.2. É facultado a CPH, quando o primeiro colocado não assinar o Termo de 
Contrato, no prazo e condições dispostos nos subitens 11.1 e 11.1.1, convocar na ordem de 
classificação, os licitantes remanescentes para aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições, inclusive quanto ao prazo e preço oferecidas pelo primeiro colocado. 
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11.3. Conforme prevê o §2º do art.64 da Lei nº8.666/93, caso os licitantes 
remanescentes convocados não aceitarem a contratação nas mesmas condições, inclusive 
quanto ao prazo e preço, proposto pelo primeiro colocado, será revogado o certame 
licitatório. 

11.4. A recusa injustificada da primeira adjudicada caracteriza o descumprimento total 
das obrigações assumidas, o que implicará na aplicação das sanções previstas no item 25 e 
seus subitens do presente Edital. 
 
12. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE CONTRATUAL 

12.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses para o suporte 
contados da data da sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Diário Oficial do ESTADO DO PARÁ, podendo ser prorrogado se necessário, 
observada a legislação vigente. 

12.2. Referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-
se o primeiro e incluir o último. 

12.3. A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de 
pesquisa para verificar se as condições oferecidas pelo licitante Contratado continuam 
vantajosas para a Administração Pública. 
 
13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração Pública, com a apresentação das devidas 
justificativas, ressaltando, principalmente, os seguintes casos: 

13.1.1. Unilateralmente pela Administração Pública: 
13.1.1.1. Quando houver modificação dos serviços; materiais ou das especificações, 

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

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no art.65 da Lei nº 
8.666/93. 
13.2. No interesse da Administração Pública, o valor do contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25%(vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1º e 
2º, da Lei nº8.666/93. 
13.3. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor a ser Contratado. 
13.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes 
contratantes. 
 
14. DA RESCISÃO 
14.1 São motivos para rescisão do Contrato: 

14.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos. 

14.1.3 O atraso injustificado na prestação dos serviços; 
14.1.4. A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

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

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

14.1.7. 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. 

14.1.8. A decretação de falência ou a decretação de insolvência civil. 
14.1.9. A dissolução da sociedade, por qualquer motivo. 
14.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da empresa, 

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

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

14.1.12. 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. 

14.1.13. 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. 

14.1.14 Não entrega de documentação, por parte da Administração, para subsidiar o 
para prestação do serviço nos prazos contratuais. 

14.1.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

14.3. A rescisão do respectivo Contrato poderá ser ainda: 
14.3.1 Determinada por ato unilateral da CPH, nos casos previstos nos subitens 

14.1.1 a 14.1.11 e 14.1.15. 
14.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para Administração Federal; ou 
14.3.3 Judicial, nos termos da legislação. 

14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 14.1.11 e 14.1.15, sem que 
haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo direito ainda a: 

14.5.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 
14.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, a execução será 

prorrogada, automaticamente, por igual período. 
14.7 Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 14.1.1 a 14.1.10, 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.  
 
15.  DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A CPH, designará 2(dois) servidores para acompanhamento e fiscalização do 
contrato de execução dos serviços objeto deste Edital. 

15.2. O(s) servidor(es) especialmente designado, anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário 
para a regularização das falhas ou defeitos observados. 

15.3. 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 até 48 (quarenta e oito) horas. 

15.4. A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
 
16.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da execução do presente certame licitatório, correrão a 
conta dos recursos consignados a CPH previstos na Dotação Orçamentária seguinte: 
 
Projeto/Atividade: 26.126.1424.8238 
Natureza: 339140 
Fonte: 0101 
 
17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado em até o 15(quinze) dia após a apresentação da 
Nota Fiscal no setor financeiro da CPH, estando às mesmas em situação regular e válida 
conforme exigido para a habilitação neste Pregão, inclusive com os documentos Fiscais. 

17.2. 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. 

17.3. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos devidos no âmbito 
federal, estadual e municipal que couber. 

17.4. 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 
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irregularidade, o prazo para pagamento, sendo que a Contratado se obriga a apresentar ao 
Contratante a documentação. 
 
18. DO CUSTO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  

18.1 O valor estimado para da execução dos serviços/fornecimento de materiais fixos 
no objeto desta licitação é no valor global de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para 
2(duas) licenças, sem serem considerados os valores eventuais a serem gastos com 
reposição de peças, materiais e serviços. 
 
19. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
19.1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Cumprir a execução total dos serviços/entrega de materiais discriminados no objeto da 
contratação; 

b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto 
contratual; 

c) Realizar os serviços solicitados/entrega de materiais com a observância dos prazos 
estabelecidos; 

d) Alertar e orientar a CPH, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar 
a realização dos serviços; 

e) Apresentar sempre que solicitado pela CPH, explicações pormenorizadas dos 
assuntos apontados em seus pareceres e relatórios; 

f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades da CPH, 
externando qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa da CPH; 

g) Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar a CPH ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato; 

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
19.2. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:  

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

b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie forem vítimas os seus 
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 
CPH; 

c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.  
 

19.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CPH, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CPH.  

19.4. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas 
ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se 
por qualquer ônus decorrente destes fatos.  
 

19.5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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19.5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nomeando funcionário e 
seu substituto da CPH que atuará como Fiscal do Contrato, que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

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

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

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

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

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

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

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

20.2.1.1. Ocorrendo à hipótese referida no subitem 20.2.1, a CPH determinará a 
anulação da Nota de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, assegurados o contraditório e 
ampla defesa, sujeita às seguintes sanções: 

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

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

20.2.2. O valor da multa de que trata o subitem 20.2.1.1.1 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. 

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

20.3.1. A multa compensatória, subitem 20.2.1.1.1, 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 
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preconiza o art. 81 c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, independente das demais cominações 
legais cumulativas. 

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

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

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

20.4.1.2 Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua 
gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 
inidoneidade; 

20.4.2. 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. 
 
20.5.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

20.5.2.1. 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: 
 20.5.2.1.1. 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. 
 20.5.2.1.2. 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. 
 20.5.2.1.3. Fornecer o serviço em desacordo com as especificações exigidas pela 
CPH, independente de menção expressa no Edital ou contrato; 
 20.5.2.1.4. Se, a partir do 2º(segundo) dia útil, após devidamente notificada, não 
corrigir ou sanar, os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução do 
contrato, relativo ao serviço/fornecimento realizado. 
 
20.5.3. A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa moratória 
eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente. 

201.5.3.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla 
defesa e o contraditório, será deduzida da garantia oferecida como garantia do contrato. 
 
20.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
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20.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 
independente das demais cominações legais cumulativas, pode ser aplicado ao Licitante 
e/ou ao Contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou execução 
do certame licitatório, e especialmente: 

20.6.1.2. Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar 
prejuízos ao órgão licitador. 
 20.6.1.3. 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. 
 20.6.1.4. Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação. 
 20.6.1.5. Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 20.6.1.6 – Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão 
licitador ou ações que evidenciem interesses exclusos ou má-fé. 
 20.6.1.7 - Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte: 
PRAZO DE SUSPENSÃO: até 2(dois) anos. 
 
20.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

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

20.7.1.1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
20.8. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.8.1. As sanções de que tratam o item 20 serão aplicadas pelo Presidente da 
CPH. 

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

20.8.3. As aplicações das sanções serão efetuadas mediante autuação em processo 
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente 
fundamentado apresentado pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela DIRAF 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. 

20.8.4. 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 05(cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 

20.8.5. 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 
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prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na 
sede do órgão licitador. 
 
21.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

21.1. 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. 
 
22. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

22.1 A proposta final, contendo a planilha orçamentária atualizada e eventuais 
justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a). 

22.2 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. 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da licitação que, depois de lidas e 
aprovadas, serão assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes; 

23.2. 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; 

23.3. No caso de eventual divergência entre o edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

23.4. A CPH poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a segunda 
classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço; 

23.5. Todas as informações, edital, atas e relatórios pertinentes à presente licitação, 
serão disponibilizadas na sede da CPH ou no site www.cph.pa.gov.br  
 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Comarca de 
Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro foro. 
 
 Belém/PA, 30 de maio de 2018. 
 
 

 
Cleide Cilene Abud Ferreira 

Pregoeira CPH 
Portaria nº 102/2017-GP de 26/06/2017. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

Este termo de referência tem como propósito estabelecer as normas e 

condições necessárias para a AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, ORÇAMENTO ANÁLITICO, 
COMPOSIÇÕES DE PREÇO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, e fixar as 

obrigações e os direitos da Companhia de Portos e Hidrovias – CPH e da firma 

detentora do serviço contratado. O fornecimento do serviço obedecerá 

rigorosamente às presentes especificações e demais detalhes técnicos fornecidos 

pela CPH. 

Portanto este termo de referência irá estabelecer os requisitos, condições e 

diretrizes técnicas administrativas para o fornecimento do sistema de orçamento e 

planejamento de obras serem adquirido pela CPH. 

2. JUSTIFICATIVA 

 O presente termo de referência visa atender os trabalhos previstos para o ano 

de 2018 com as reformas e adequações dos Terminais Hidroviários de Soure, 

Salvaterra, Ponta de Pedras, Melgaço, Muaná, Curralinho, Chaves, Breves, Afuá, 

Alenquer, Óbidos, Monte Alegre, Alter do Chão, Aninduba, Aveiro, Acará, Limoeiro 

do Ajurú, Igarapé Miri, São Caetano de Odivelas e Algodoal, atentando que haverá a 

necessidade de elaboração, revisão e atualização das planilhas orçamentárias desta 

Companhia de Portos e Hidrovias. Este programa possibilita a agilização dos 

serviços supracitados, além de tornar possível acessar relatórios gerenciais que 

corroboram para o auxílio e controle das atividades inerentes aos trabalhos da 

equipe técnica desta Companhia. 

O objetivo principal é de estabelecer os parâmetros necessários à contratação 

de todos os serviços inerentes ao do objeto, e desta maneira, atender de forma 

adequada a prestação de serviços necessários para a elaboração de orçamento e 

planejamento das obras do Governo do Estado do Pará, através da Companhia de 

Portos e Hidrovias do Estado do Pará– CPH.    

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br


 
 

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

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

3. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

Para os estritos efeitos deste documento, serão adotadas as seguintes 

definições: 

3.1 TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Termo de Referência é um instrumento que se vincula ao processo licitatório 

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

alinhamento e a estratégia dos serviços, melhorias e  ou adequações a serem 

executadas para a efetivação do objeto. O Termo de Referência tem o propósito de 

estabelecer a natureza, a abrangência, as responsabilidades e as atribuições para 

as propostas a serem contratadas.  

3.2 CONTRATANTE  

Órgão que contrata bens ou serviços de alguém ou do contratado. 

3.3 CONTRATADA 

Empresa à qual  corresponde a  responsabilidade de cumprir o  objeto do 

contrato que prometeu, serviços aos contratantes. 

3.4 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das 

atividades dos usuários dos terminais hidroviários que, adequadamente 

consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser 

realizado. 

3.5 PROGRAMA 

É uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na 

manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou 

acontecimento. "Software" também é o nome dado ao comportamento exibido por 

essa sequência de instruções quando executada em um computador ou máquina 

semelhante além de um produto desenvolvido pela engenharia de software, e inclui 

não só o programa de computador propriamente dito, mas também manuais e 

especificações. 
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3.6 AMBIENTE DE OPERAÇÃO 

 Consiste em um modo monousuário ou em ambiente de Rede Local. No 

segundo caso, o banco de dados estará instalado em um servidor de arquivos da 

empresa, onde será liberado o acesso para os demais computadores da rede, 

devendo a utilização simultânea ser permitida, pelo menos, para a quantidade de 

licenças adquiridas descritas no item 11 do corrente documento. Local onde todos 

os orçamentos de todos os usuários estarão sempre no servidor e poderão ser 

acessados por todos os usuários ou poderão ter senha de acesso e, nesse caso, 

acesso limitado a quem tenha conhecimento da senha. A definição do modelo de 

acesso é critério exclusivo da Companhia de Portos e Hidrovias, CPH. 

3.7 BANCO DE DADOS 

 O banco de dados é o local que conterá o catálogo de composições de uma 

ou mais fontes. É também o local onde estarão armazenadas todas as composições 

de preço e dos suprimentos, e que juntados formarão um só banco de dados. Todos 

os suprimentos do banco de dados estarão vinculados entre si.   

 O banco de dados deve permitir a utilização de composições de várias fontes 

a partir dos preços coletados. 

3.8 VERSÕES DE ORÇAMENTO 

 Trata-se de uma cópia de um orçamento para alteração de informações, 

contudo mantendo-se o orçamento original preservado. O objetivo deste recurso é 

criar cenários de custo antes da publicação de um projeto, posto que há a 

necessidade de se definir o melhor preço para a obra. Os cenários devem ser 

guardados em versões, de modo a permitir tratar qualquer dessas versões a 

qualquer tempo. 

3.9 NORMA 

Norma é o documento técnico que estabelece as regras e características 

mínimas que determinado produto, serviço ou processo deve cumprir, permitindo 

uma perfeita ordenação e a globalização dessas atividades ou produtos. As Normas 

são fatores vitais para que a evolução tecnológica nacional acompanhe com 

sucesso o processo de globalização mundial. Com as normas, é possível trabalhar 
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com um padrão tecnológico, pois elas permitem que haja consenso entre produtores, 

governo e consumidores (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 1940). 

3.10  REGULAMENTO TÉCNICO 

Regulamento técnico é documento que estabelece requisitos técnicos, seja 

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

uma especificação técnica ou de um código de prática. Um regulamento técnico 

pode ser complementado por diretrizes técnicas, estabelecendo alguns meios para 

obtenção da conformidade com os requisitos do regulamento, isto é, alguma 

prescrição julgada satisfatória para obter conformidade (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT). 

3.11 FISCALIZAÇÃO 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. 

4. TREINAMENTO E SUPORTE 

Baseia-se na transferência de conhecimento necessário para desempenhar 

uma função específica dentro de determinada área de conhecimento, além de 

propiciar acompanhamento das atividades desenvolvidas sempre que solicitado. 

Devendo a contratada, sob seus ônus, deslocar-se até o local onde será fornecido, 

instalado e utilizado o Software, para confirmar informações básicas ou prestar 

algum tipo de assistência técnica à DIRGEP, ou deverá utilizar outro meio para esse 

devido fim, quer seja por vídeo conferência ou por sistema remoto de 

monitoramento.  

O suporte deverá ser mantido pelo período mínimo de 1 (um) ano a contar da 

data de aquisição das licenças, e deverá seguir estritamente os critérios 

estabelecidos neste documento. 

5. ROTEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
Para subsidiar a instalação do software de orçamento e planejamento de 

obras, será necessária a realização das seguintes etapas: 
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 Palestras demonstrativas; 

 Curso de capacitação da equipe técnica da CPH; 

 Apresentação do suporte técnico do Software aos técnicos da CPH; 

 Aprovação do Software pela CPH. 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 DIRETRIZES GERAIS PARA A AQUISIÇÃO DO SOFTWARE 

Todos os parâmetros deverão ser seguidos de forma criteriosa e consistente, 

e devem atender de forma geral e específica às diretrizes gerais do presente 

documento.   

6.2 CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS PRODUTOS A SEREM 
ENTREGUES  

6.2.1 PROGRAMA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DO 
TIPO SISPLO OU SIMILAR 

 Deverá ser disponibilizado à Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 

Pará, o fornecimento, instalação e capacitação técnica para utilização de Software 

de orçamento e planejamento de obras, que seja capaz de orçar, emitir relatórios de 

composições de preços unitários, gerar cronograma físico-financeiro, curva ABC, 

relação de suprimentos, relação de mão de obras, além de bancos de dados oficiais 

SEDOP/SINAPI. 

 

 6.2.2 RECURSOS FUNDAMENTAIS 
 6.2.2.1 Ambiente de Operação 
 
 O Software deverá funcionar em modo monousuário ou em ambiente de Rede 

Local. No segundo caso, o banco de dados deverá ser instalado em um servidor de 

arquivos da empresa. O acesso terá que ser liberado para os demais computadores 

da rede, porém com utilização simultânea permitida somente para a quantidade de 

licenças adquiridas. Todos os orçamentos de todos os usuários deverão estar 

sempre no servidor para serem acessados por todos os usuários ou poderão ter 

senha de acesso e, nesse caso, acesso limitado a quem tenha conhecimento da 

senha. A definição dos critérios de acesso será estabelecida pela CPH para cada 

usuário do software. 
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 6.2.2.2 Banco de dados 
 O banco de dados do software deverá ser montado de acordo com os 

interesses da CPH. Deverá conter o catálogo de composições de uma ou mais 

fontes, sendo obrigatória a fonte SEDOP/PA. 

 As demais fontes serão escolhidas dentre as tratados pelo Software (ORSE, 

SEINFRA/CE, SINAP, SCO-RJ, DNIT, PM/SP, DNIT). Os catálogos deverão ser 

compostos de composições de preço e de suprimentos que juntados ao banco de 

dados da SEDOP/PA, formarão um só banco de dados. Todos os suprimentos do 

banco de dados estarão vinculados entre si, de modo que suprimentos de mesmo 

tipo (material, equipamento ou categoria de mão de obra), descrição e unidade 

serão tratados com um só preço de acordo com a prioridade de utilização 

estabelecida para cada orçamento. A fonte de maior prioridade determinará o preço, 

a fim de permitir que seja utilizado um banco de dados com composições de várias 

fontes, com preços coletados em locais diferentes, e ainda assim, tenha um 

orçamento com preços voltado para o Estado do Pará. Ademais, o software deve ter 

capacidade de criar novas composições de preço até o limite de 81.000. 

 Periodicamente, e a medida que os órgãos oficiais das fontes escolhidas 

forem lançando os novos preços, deverão haver uma atualização dos preços das 

composições de preço e de preços de suprimentos, porém sem sobreposição as 

versões anteriores. As novas composições deverão ser incluídas, e para as 

composições modificadas deverão ser criadas novas versões, mantendo-se 

preservadas as versões anteriores, e para os suprimentos, o sistema deverá criar 

uma nova referência a cada publicação, preservando todas as referências 

anteriores. Assim, poder-se-á atualizar o preço de um orçamento, apenas 

recalculando esse orçamento com os preços e composições de referência mais 

atual, bem como pode retroagir um orçamento, calculando-o com preço de 

referência anterior. Todas as versões de catálogo de composições e de preços de 

suprimentos das tabelas utilizadas nos seus bancos de dados deverão ser mantidas. 

 A disponibilização dos novos bancos de dados poderão ser efetuadas 

presencialmente no endereço da CONTRATANTE ou por sistema remoto como o 

Team Viewer. 
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 6.2.2.3 Qualidade dos dados 
 Em virtude da obrigatoriedade do setor público de justificar informações para 

os Tribunais de Contas em diversos níveis, os bancos de dados deverão trazer 

códigos, descrições e conteúdo oficial dos suprimentos e das composições de preço. 

Esses dados, se tratando de bancos de dados oficiais (SINAPI, DNIT, e bancos 

estaduais), deverão ser preservados pelo sistema e não poderão ser modificados 

por operador. Ademais, o nome das tabelas, fontes, os códigos originais e as 

referências de preço dos suprimentos deverão ser impressos nos relatórios para 

assegurar integridade e defender o órgão e os seus operadores de orçamento 

quando a fonte e a fidedignidade dos dados utilizados. 

 6.2.2.3 Integração com Autodesk REVIT 
 Considerando as pretensões desta Companhia em aprimorar seus serviços, o 

software fornecido deverá conter plug-in para integrar-se com o REVIT. Acionado, 

ele deverá ler o projeto REVIT e o banco de dados do Software, a fim de: 

a) Realizar vínculos entre os serviços REVIT a composições de preços do seu banco 

de dados. 

b) Gerar uma planilha dentro do próprio Software, com todos os serviços REVIT 

organizados, codificados com os códigos desses serviços no seu banco de dados, 

descritos com as mesmas descrições das composições oficiais do de dados e 

quantificados automaticamente com a somatória de todas as ocorrências desse 

serviço no projeto.  

c) Gerar também uma base de dados com a memória de cálculo do levantamento, 

registrando a quantidade de cada serviço por ambiente físico do projeto REVIT; 

d) Para fins de planejamento da obra pelo executante, o programa deverá ser capaz 

de gerar uma planilha em Excel com todos os serviços e com a quantidade de cada 

serviço por ambiente físico do projeto; 

e) Na fase de execução, ao receber as medições em Excel, deverá importar e atribui 

uma cor para cada medição, e posteriormente pela integração com o REVIT, deverá 

proceder à execução de maquete visual da obra onde cada cor representará uma 

medição. Essa figura colorida deverá ser maleável e, desta maneira, propiciar a 

identificação de cada avanço real das etapas da obra.  
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7 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ACEITE DO 
PRODUTO 

 
A coordenação geral da fiscalização dos serviços inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência estará a cargo da Companhia de Portos e Hidrovias 

do Estado do Pará, através de seu corpo técnico de arquitetos e engenheiros da 

Diretoria de Gestão Portuária (DIRGEP), a quem caberá a validação do produto a 

ser fornecido bem como estabelecer uma prova de conceito ou teste do sistema com 

a finalidade de demonstrar que o mesmo possui as características mínimas exigidas 

neste termo de referência. 

8 PRAZOS E FORMATO PARA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
PRETENDIDO 

No decorrer dos serviços, deverão ser apresentados, nos prazos 

estabelecidos a seguir, previstos no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Prazos e formato para o fornecimento do software e treinamento 

DISCRIMINAÇÃO 
PRAZOS EM 

DIAS 
CORRIDOS 

TIPO 

Curso de capacitação e 
treinamento 5 Presencial 

Instalação e acompanhamento 
das licenças adquiridas 5 Presencial/Acesso remoto 

11 PREÇO 

Valor global dos serviços, em moeda corrente, onde deverão ser incluídos 

todos os custos necessários para elaboração dos mesmos. O valor dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, para fins meramente estimativos fica 

estabelecido em aproximadamente R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais), que é o 

valor médio, extraído das propostas em anexo, para a quantidade de 2(duas) 

licenças do software objeto do presente termo.  
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12 - VALIDADE DA PROPOSTA  

Especificar e considerar como sendo no mínimo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

13 - RESULTADOS E DIREITOS AUTORAIS 

A CONTRATADA, na qualidade de autora dos trabalhos realizados, deverá 

ceder a CONTRATANTE, no total, a título universal, todos os direitos de utilizar e 

transferir relatórios, e eventuais documentos que resultem da utilização do sistema 

adquirido. 

14 -FORMA DE PAGAMENTO 

A Contratante pagará a contratada em uma única parcela, condicionada à 

entrega e aprovação do SOFTWARE entregue. 

15 -OUTRAS CONDIÇÕES 

 No instrumento contratual a ser formalizado, a contratada estará 

obrigada a aceitar as condições estabelecidas para a contratação do objeto do 

contrato, as especificações técnicas inerentes e indispensáveis para a 

funcionalidade do software. 

 O recebimento dos serviços, que compreendem o fornecimento, 

instalação e treinamento, dependerá da "conformidade" a ser dada pela DIRGEP;  

 A futura Contratada estará obrigada a manter, durante toda a vigência 

da licença do sistema, as condições de habilitação e qualificação que lhes estão 

sendo exigidas nesta consulta. 
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ANEXO II 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

(em papel timbrado da licitante) 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CNPJ N.º: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:                                     INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
 

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

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

 
6- Temos a ciência de que deveremos manter, durante a execução do Contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação. 
7- Que no cálculo da proposta financeira estão incluídos todos os percentuais/valor relativo 
aos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre o fornecimento dos 
materiais. 
8- Temos plenas condições de iniciar a entrega de materiais tão logo assinados o Contrato e 
recebida a Nota de Empenho do quantitativo solicitado. 
9- Nosso preço para a prestação dos serviços é : 
 
Dados Bancários: 
Conta: 
Agencia: 
Banco 

(Local/Data). 
 
_____________________________________________ 
(Assinatura) 
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ANEXO III – 

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

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XXXXXXXX, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS 
DA COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO 
PARÁ - CPH - E A EMPRESA___XXXXXXXXXXX____, COMO 
ABAIXO SE DECLARA. 

 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DO PARÁ, através da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, empresa pública com 
personalidade de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.452.160/0001-95, com sede 
à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, CEP 66055-240, Município de Belém, Estado do 
Pará, neste ato representado por seu Presidente HAROLDO COSTA BEZERRA, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXX e inscrito no 
CPF/MF nº. XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado no Município de Belém, Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa ..XXXXXXXXXXXXXX........, com sede na....XXXXX....., 
bairro....XXXX..........., n.º XXX.., inscrita no CNPJ sob o n.º ...XXXXXXX.......... e com 
Inscrição Estadual n.º .....XXXXX......., doravante denominado(a) CONTRATADO(A), neste 
ato representada pelo Sr. .....XXXXXXXX......, .XXXXX., portador(a) da Cédula de Identidade 
n.º ..XXXX........ e CPF/MF n.º ..XXXX....., residente e domiciliado(a) na .XXXXXXXXX...., n.º 
.XXXX., bairro .XXXXXX.., com fundamento no Processo n.º 201X/XXXX, tipo  Pregão 
Presencial n.º .XXXXX.../201X e com observância das disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93, da Lei Estadual n.º 5.416/86 e dos princípios da teoria geral dos contratos e das 
disposições de direito privado, celebram o presente Contrato, conforme as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1-Contratação de empresa especializada para xxxxxxxxxxxxxxxxx atender a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, cujas orientações, 
especificações e serviços que se encontram enumerados e explicitados no Edital do Pregão 
Presencial n.º XXX/201X-CPH, bem como no Anexo I - de Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS 
2.1. Integram o presente Contrato como anexos, mesmo sem transcrição e anexação, todos 
os documentos integrantes do Processo n.º 201X/xxxxxxx, Pregão Presencial n.º 
XXX/201X-CPH em especial o Edital, seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1.  O valor global do Contrato é de R$ ..............,........(............), sendo discriminado no 
seguinte quadro abaixo: 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
4.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços contratados, em conformidade 
com as exigências deste Contrato e seus Anexos; 
4.2. O objeto deste Contrato deverá ser prestado no prazo de xxx (xxxx) dias, com início 
em xxxx/xxx/201x e término em xxx/xxx/201x. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
5.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
5.2. No interesse da Administração da CPH, o valor inicial atualizado, poderá ser acrescido 
ou suprimido até o limite disposto na Lei n.º 8.666/93; 
5.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 
5.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA SEXTAA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA ; 
6.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estipulada no Edita 
6.3 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor da Assessoria 
de Contabilidade da CPH que atuará como Fiscal do Contrato especialmente designado que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 
6.5 Poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação das condições da CONTRATADA que 
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-financeira; 
6.6. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 
credenciada. 
6.7. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as 
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução 
insatisfatória dos serviços. 
6.8. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da CONTRATADA, por escrito, a 
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação. 
7.2 Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto 
contratual. 
7.3 Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos; 
7.4. Alertar e orientar a CPH, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a 
realização dos serviços. 
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7.5. Apresentar sempre que solicitado pela CPH, explicações pormenorizadas dos assuntos 
apontados em seus pareceres e relatórios. 
7.6. Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades da CPH, 
externando qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa da CPH; 
7.7. Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar a CPH ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato. 
7.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
7.9. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:  
a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CPH; 
b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando, em decorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante 
a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CPH; 
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 
d) Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.  
 
7.10. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 
item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CPH, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE.  
7.11. É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal da CPH durante a vigência deste contrato. 
7.12. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 
qualquer ônus decorrente destes fatos.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1. A CONTRATADA apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA 
aberta/mantida em agência do Banco do Estado do Pará S/A-BANPARÁ, nos termos do 
Decreto Estadual n.º 877 de 31/03/2012, no prazo de até 10(dez) dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura/recibo devidamente atestados; 
8.2. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de 
pagamento estipulado no subitem 10.1 passará a ser contado a partir da data de 
reapresentação dos referidos documentos. 
8.3. O pagamento da nota fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade 
dos encargos trabalhistas, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, do mês anterior. 
8.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do edital e do Contrato. 
8.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos 
produtos ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 

mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br


 
 

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

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

8.6. O atraso no pagamento acarretará juros monetários no percentual de 0,02 (dois 
centésimos por cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada. O cálculo desses juros 
será efetivado por provocação da CONTRATADA, mediante aprovação do Ordenador de 
Despesa da CONTRATANTE. 
8.7. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

a. Não será admitida repactuação e/ou reajustes de preços deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste 
Contrato constam do orçamento aprovado da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará 
para o exercício de 201x, como a seguir especificado:  
 
Projeto Atividade ...XXXXXXXXXX..............,  
Elemento de Despesa .....XXXXXXX............  
Fonte ...XXXXXXXX.... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 
b) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
da contratação, pela recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art.87 da Lei nº 8.666/93; 
c) na inexecução parcial – multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula 
três por cento), podendo variar até o limite de 10% (dez por cento), conforme o caso, 
calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 05 
(cinco) dias; 
d) na inexecução total – multa compensatória no percentual de 50% (cinquenta por cento), 
calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima; 
e) suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, por prazo de até 02 (dois) 
anos. 
11.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização do(a) CONTRATADA 
por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
11.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado do Pará e, no que 
couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93. 
11.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e 
aceitos pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas. 
11.5. A critério da CONTRATANTE o valor da(s) multa(s) poderá ser descontado dos 
valores a serem pagos à CONTRATADA. 
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11.6. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CPH ou com 
a Administração Pública Estadual poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
11.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
12.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

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

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

c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 
12.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para 
os seguintes endereços: Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-CPH, com 
sede na Avenida Generalíssimo Deodoro, n.º 367, bairro Umarizal, CEP:66.055-240, 
Município de Belém, Estado do Pará. 
13.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste Contrato 
serão considerados sem efeito; e, somente o estipulado neste Instrumento e seus 
documentos têm validade para a execução do mesmo. 
13.3. A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, 
pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 
responsabilidade pela correta execução dos fornecimentos contratados. 
13.4. A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos ao 
mesmo assegurado neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação 
ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer 
tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  
14.1. O presente contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, 
no prazo de 10(dez) dias de sua assinatura, de conformidade com o art. 28, § 5º da 
Constituição do Estado do Pará.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, com renúncia expressa de 
qualquer outro por mais especializado que seja para dirimir todas as questões relativas ou 
resultantes do presente contrato. 
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Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 
(três) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
                     Belém/PA,      de      de 201X. 
 
 ________________________________________________________ 
              COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
  HAROLDO COSTA BEZERRA 
   Diretor Presidente 
 
 
  ______________________________________________ 
                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                   Empresa 
 
Testemunhas : 
 
1.______________________________  
Nome:        
CPF/MF 
 
2.____________________________ 
Nome       
CPF/MF 
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ANEXO IV – 
DECLARAÇÕES (MODELOS) 

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

Local/data 
_________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 

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

Local/data 
_________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (HABILITAÇÃO) 

 
A ............................ , inscrita no CNPJ/MF nº....................., com sede à..........................., 
neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou sócio(s)...................................(nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº............... e do CIC/MF..............,  
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz (    ). 
 
Local/data 
____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (HABILITAÇÃO) 

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

Local/data 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 

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

Local/data 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
CPF: nº 
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