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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - REPETIÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015-CPL/CPH 

       
 
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 2015. 
 
 

___________________ 
Assinatura 

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

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
      Pregoeira CPH 

    Portaria nº 094/2015-GP de 30/06/2015 
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EDITAL  EM REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015- CPL/CPH 
 
I – PREÂMBULO: 
1.1 - A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, 
empresa pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 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 094/2015-GP, de 30/JUN/2015, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo maior oferta 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 nº123/2006, Lei Complementar nº147 de 07/08/2014, 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 2015/310250. 

REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO   

Até às  09h00  do dia 18   de agosto   de 2015. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS  
DATA:  18  de  agosto  de 2015 - HORÁRIO:   09h00. 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 

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

 
ENDEREÇO 

Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, bairro Umarizal, CEP: 66055-240, Belém, 
Estado do Pará - Fone: (0xx91) 3221- 4100/4102 

 
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 
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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. 
 
II. DO OBJETO, DA SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA, DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA:  
2. A presente licitação tem por objeto a CONCESSÃO DE USO DE ÁREA 
DESTINADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO 
DE BELÉM “LUIZ REBELO NETO”.  
 
2.1. OS SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELÉM “LUIZ REBELO 
NETO”, COMPREENDEM AINDA A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MÍNIMA DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS, QUE FICARÃO AO CRÍTERIO DA CONCESSIONÁRIA, CORRENDO 
AS DESPESAS DECORRENTES POR CONTA DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA, 
TUDO CONFORME ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
2.3. Utilização da Área:  

2.3.1 A CONCESSIONÁRIA utilizará a área licitada exclusivamente para 
exploração das atividades citada no Anexo I deste Edital.  

2.3.2 A CPH vedará, a seu critério, a prestação de serviços, venda ou exposição 
de produtos, considerados inadequados ou não condizentes com o objeto da 
licitação;  

2.3.3 Será permitida à licitante vencedora a verticalização do portfólio de produtos 
e serviços, desde que o mesmo não se sobreponha ou conflite com o objeto 
principal da concessão e com este tenha relação;  

2.3.4 A área objeto da presente licitação será entregue a CONCESSIONÁRIA nas 
condições que se encontra. As adequações necessárias à exploração do ramo de 
atividades objeto desta licitação deverão ser submetidas à aprovação da CPH, 
mediante projeto em 02(duas) vias, acompanhadas dos respectivos arquivos 
magnéticos, correndo as despesas decorrentes por conta exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA;  
 
Nota: De acordo com as características da área e as adequações pretendidas, 
poderá haver a necessidade de licenciamento ambiental, autorização prévia da 
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviário), aprovação dos projetos por 
parte do Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e saneamento básico, 
entre outras exigências. A responsabilidade dessas autorizações/aprovações e 
todas as despesas delas decorrentes correrão por conta da CONCESSIONÁRIA.  
 

2.3.4.1 A CONCESSIONÁRIA terá o prazo até de 05 (cinco) dias, a contar do 
início de vigência do contrato, para agendamento e realização de reunião com a 
CPH, para retirada das condições específicas para elaboração dos projetos, 
esclarecimentos gerais e consulta prévia;  
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2.3.4.2 o projeto de que trata o subitem 2.3.4 deverá ser elaborado em 
conformidade com as recomendações da área técnica da CPH, tendo a 
CONCESSIONÁRIA o prazo de até 10(dez) dias, a contar do início da vigência do 
contrato, para sua apresentação à CPH.  
 
2.3.5 A partir da data de recebimento do projeto, a CPH terá um prazo de 10(dez) 
dias para sua análise e emissão de Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT). 
Caso o projeto seja aprovado, o RAT conterá a notificação de aprovação de projeto;  

2.3.5.1 caso os projetos não sejam aprovados, cabe a CONCESSIONÁRIA à 
execução das adequações necessárias nos mesmos no prazo de até 05(cinco) dias, 
a contar do recebimento do Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT) enviado 
pela CPH.  

2.3.5.2 a partir da data de recebimento do projeto com as adequações contidas no 
RAT, a CPH terá um prazo de até 05(cinco) dias para sua reanálise e emissão de 
novo Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT).  
 
2.3.6 Cabe a CONCESSIONÁRIA à execução e finalização dos serviços de 
adequações da área no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da notificação de 
aprovação dos projetos e demais autorizações (se for o caso) por parte dos órgãos 
competentes (ANTAQ, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e 
saneamento básico, órgãos ambientais, entre outros);  
2.3.7 Após a conclusão das adequações necessárias nas instalações físicas, deverá 
ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 10(dez) dias, o 
correspondente “AS BUILT”, acompanhado do memorial descritivo das 
adequações/alterações realizadas na infraestrutura local.  
 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE 
CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  
3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos,  
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, Lei Complementar nº 147 de 
07/08/2014, e subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação 
correlata. 

3.2. Tipo de Licitação: MAIOR OFERTA GLOBAL;  
 
3.3. Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL;  
 
3.4. Critério de julgamento: MAIOR OFERTA GLOBAL.  
 
4. DA PARTICIPAÇÃO  
4.1. Respeitadas as normas vigentes e demais condições constantes deste Edital, 
poderá participar desta Licitação qualquer empresa, microempreendedor individual 
(MEI), microempresa(ME), empresa de pequeno porte(EPP) ou legalmente 
estabelecida no País e que:  
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a) atendam as exigências deste Edital;  
b) empresas cadastradas ou não na SEAD e ou SICAF;  
c) qualquer ramo de atividade que seja compatível com o objeto da presente 
licitação (comércio e serviços), cuja comprovação deverá ser feita por meio da 
apresentação do Contrato ou Estatuto Social, devidamente registrado, sendo 
facultado alteração contratual para a adequação, caso o licitante seja consagrado 
vencedor;  
d) operar sob o regime de franquia, nos termos da Lei n.º8.955, de 15/12/1994, se 
for o caso, e desde que o ramo de atividade também seja compatível com os objetos 
da licitação;  

d.1) para fins do disposto na alínea “d” do subitem 4.1, entende-se “Franquia” 
como sendo o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de 
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, negócio ou sistema operacional 
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício;  

d.2) a licitante que optar pelo regime de Franquia deverá apresentar, além dos 
demais documento exigidos, neste Edital, o Acordo Operacional emitido pela 
franqueadora, declarando que, caso a licitante seja a vencedora da licitação, firmará 
Contrato de franquia com a mesma ou Contrato de Franqueamento, garantindo o 
vínculo entre as partes.  
 
4.2. Não poderá participar do presente PREGÃO:  
a) empresa em consórcio com outras empresas, sob nenhuma forma;  
 
b) empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  
 
c) empresa suspensa de licitar e contratar com a CPH;  
 
d) empresa que esteja INADIMPLENTE COM OS PAGAMENTOS da TARIFA DE 
USO DE BEM PÚBLICO que são administrados pela CPH;  
 
e) empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial;  
 
f) empresa submissa a concurso de credores;  
 
g) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam empregados ou 
ocupantes de cargo comissionado da CPH;  
 
h) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que 
parcialmente, à empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja 
participando desta licitação, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum;  
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h.1) caso constatada tal situação, ainda que “a posteriori”, a empresa licitante 
será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções 
previstas no Art. 90 da Lei 8.666/93.  
 
i) pessoa física não enquadrada como microempreendedor individual (MEI) ou 
empresa individual, equiparada à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, § 1º, do 
Decreto nº 3.000, de 19/03/1999.  
 
4.3 A situação prevista no subitem 4.3 não será aplicada quando houver a 
participação de apenas uma única empresa na licitação.  
 
4.4. A participação na presente licitação implica para a empresa licitante a aceitação 
plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 
Edital e de seus anexos; bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo;  

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei nº 
10.520/2002.  
 
4.5. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, 
a pessoa por ela credenciada;  

4.5.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar 
mais de uma empresa junto a CPH, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária 
das licitantes representadas.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO  
5.1. A Proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a PREGOEIRA 
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente;  
 
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da representada. Em sendo o(a) representante sócio(a), proprietário(a), 
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

5.2.1. o(a) Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a 
PREGOEIRA ficará impedido de participar da fase de lances verbais, negociar 
preços, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos INVÓLUCROS PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação;  



 
Processo nº 2015/310250 

 

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

5.2.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço 
apresentado na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração do maior 
preço.  
 
5.3. O(A) representante deverá ainda apresentar os seguintes documentos, que 
deverão vir obrigatoriamente fora dos invólucros:  

5.3.1. Declaração dos interessados dando ciência de que cumprem plenamente 
os requisitos de habilitação (Modelo – Anexo VI);  

5.3.2. Declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte(EPP), estando apta a usufruir do tratamento 
diferenciado estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, se for o caso.  
 
5.4. O instrumento de credenciamento e a declaração serão juntados ao processo 
da licitação.  
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
6.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital deverão ser 
apresentados, devidamente datados e assinados pelo(a) representante legal da 
licitante e acondicionada em invólucro opaco e lacrado, contendo as seguintes 
indicações no seu anverso:  
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CPL/CPH 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

 
6.2. Todos os documentos deste INVÓLUCRO deverão estar numerados 
sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato;  

6.2.1. A eventual falta de numeração será suprida pelo(a) representante da 
licitante ou pela PREGOEIRA ou membro da equipe de apoio na sessão de abertura 
das Propostas.  
 
6.3. O invólucro com a PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos 
a seguir relacionados:  

a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente 
assinada pelo representante legal da licitante, contendo todas as informações 
indicadas no Modelo constante do Anexo III deste Edital;  

b) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90(noventa) dias corridos, 
contado a partir da data de abertura do certame licitatório;  

b.1) A critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No entanto, a 
ocorrência desta hipótese não propiciará a esta, qualquer vantagem sobre as 
demais licitantes;  
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b.2) Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, 
considerar-se-á o prazo de 90(noventa) dias consecutivos para efeito de julgamento 
da mesma.  
 
c) Preço mínimo mensal para a concessão de uso da área;  
 
6.3.1. Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA à 
CPH o maior dos valores definidos e nas condições expressas na alínea “c” do 
subitem 6.3 deste Edital.  
 
6.4. A PROPOSTA DE PREÇOS da licitante deverá ser elaborada rigorosamente de 
acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sob pena de 
desclassificação;  
 
6.5. Será contratada a licitante que, após a fase de lances e/ou negociação com a 
PREGOEIRA, apresentar a maior oferta global para o objeto da licitação em 
questão;  
 
6.6. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter oferta firme e precisa, sem 
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado;  
 
6.7. Não será admitida a sub concessão do uso da área objeto desta licitação, nas 
condições estabelecidas no Contrato (Anexo IV ) deste Edital.  
 
7. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
7.1. No local, dia e hora definidos no subitem 1.1 deste Edital, a PREGOEIRA após 
ter recebido do representante legal de cada empresa licitante os invólucros 
contendo, separadamente, a PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO acompanhados dos documentos de seu credenciamento, procederá 
ao que se segue:  
 
a) conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 
instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;  
b) abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS;  
c) verificação da PROPOSTA DE PREÇOS quanto a eventuais erros aritméticos, 
corrigindo-os da forma seguinte:  

c.1) no caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por 
extenso, prevalecerá o valor por extenso;  

c.2) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se 
inalteradas as parcelas.  

c.3) o preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela 
PREGOEIRA, em conformidade com os procedimentos enumerados no subitem 
precedente para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço-corrigido 
global da PROPOSTA DE PREÇOS;  
 



 
Processo nº 2015/310250 

 

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

d) verificação da conformidade das Propostas de Preços com as exigências 
constantes deste Edital;  
e) desclassificação das PROPOSTAS DE PREÇOS que não atendam às exigências 
deste Edital, seus Anexos, esclarecimento(s) de dúvida(s), ou que contiverem 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;  
f) ordenamento das Propostas pela ordem de maior vantagem global;  

f.1) a Proposta de maior vantagem será a proposta de maior valor ofertado 
global para o objeto da licitação em questão.  
 
7.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do item relativo às PENALIDADES deste 
Edital;  
 
7.3. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública a PREGOEIRA 
poderá formular contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital e 
seus Anexos;  
 
7.4. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas 
exclusivamente pelo critério de maior oferta global.  
 
7.5. Não será aceita a Proposta de Preços que apresentar valor mensal (após a fase 
de lances) inferior ao mínimo estabelecido neste Edital. 

a) a proposta comercial da licitante deverá contemplar o prazo contratual proposto 
e a oferta de preço mensal e global respeitando-se o prazo e o valor mínimo 
estabelecido para a concessão. 
 
7.6. Sendo aceitável a oferta de maior preço global, será verificado o atendimento 
das condições habilitátorios pela licitante que a tiver formulado;  
 
7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) 
será(ão) declarada(s) a vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de 
recurso, a PREGOEIRA adjudicará o objeto deste Edital à(s) licitante(s) 
vencedora(s);  

7.7.1 após encerrada a sessão, a PREGOEIRA encaminhará o processo à 
autoridade competente, que deliberará acerca da homologação da licitação.  
 
7.8. Se a proposta ou lance de maior valor não for aceitável, ou se a licitante não 
atender às exigências habilitatórias, a PREGOEIRA examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atende a este Edital. Também nessa etapa a PREGOEIRA 
poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o melhor preço;  
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7.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada na qual será registrada as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela PREGOEIRA e licitantes 
presentes;  
7.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada;  
7.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e 
seus Anexos;  
7.12. A empresa vencedora da licitação deverá apresentar no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da data de adjudicação do objeto da licitação, a PROPOSTA 
DE PREÇOS (Modelo – Anexo II), com seus valores ajustados ao valor global final 
ofertado na fase de lances, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 
8. DA HABILITAÇÃO  
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em invólucro 
opaco, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicação 
abaixo:  
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CPL/CPH 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

 
8.2. Todos os documentos deste INVÓLUCRO (HABILITAÇÃO) poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação 
em órgão de imprensa oficial desde que perfeitamente legíveis;  

8.2.1 quando os documentos deste INVÓLUCRO (HABILITAÇÃO) forem 
apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por cartório competente, a 
licitante deverá apresentar os originais quando da abertura dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, no horário requerido pela PREGOEIRA que os autenticará, se for o 
caso.  
 
8.3. A licitante deverá apresentar os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
além dos contidos no subitem 8.4, para participar da presente licitação:  
 
a) Carta de apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, assinada 
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as seguintes informações 
(Modelo - Anexo III):  

a.1) Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;  
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação;  
a.3) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);  
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a.4) Indicação do Representante Legal.  
a.5) declaração da licitante de que seus diretores; responsáveis legais ou 

técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; 
ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da CPH, e de 
que a licitante não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados neste 
Edital.  
 
b) Comprovação do seu enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), por meio do contrato ou 
estatuto social ou ficha de inscrição, devidamente registrado nos órgãos 
competentes;  

 
c) Atestado de visita técnica passado pela CPH no Terminal Hidroviário do 
Porto de Belém Luiz Rebelo Neto, em nome da licitante, de que, por intermédio de 
seu preposto, visitou o local objeto da concessão, tomando conhecimento de todos 
os aspectos que possam influir direta ou indiretamente no negócio, podendo ser 
facultado esta visita, mas a licitante deverá apresentar declaração de que não 
realizou visita técnica, mas que detém o conhecimento do objeto do presente 
Edital. 

 
c.1) Para visita ao local da concessão de uso de área, a licitante deverá 

procurar a Administração do Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo 
Neto  no dia 14/08/2015 (sexta feira) de 2015, nos horários de 09:00h às 11:00h e 
de 14:00h às 17:00h. 
 
d) Comprovação que exerce ou exercerá a atividade pertinente ao objeto da 
presente licitação. Essa exigência deverá ser atendida através da apresentação do 
Contrato Social da licitante e de cópias de documentos expedidos pelo 
estabelecimento da própria licitante, sendo facultado a sua apresentação depois de 
declarada vencedora do certame no prazo de até 10(dez) dias úteis, caso a empresa 
licitante não tenha este objeto social o qual está participando no item . 

d.1) Caso a licitante seja franqueada de outra empresa, ou ainda, apresente 
Acordo Operacional emitido pela franqueadora, no prazo de até 10(dez) dias úteis, 
declarando que, caso a licitante vença a licitação firmará contrato de franquia com a 
mesma, poderá valer-se da experiência da mesma (Franqueadora), apresentando, 
nesse caso, a comprovação exigida na alínea “d” deste subitem, em nome desta 
última. Deverá, ainda, apresentar o seu Contrato Social (licitante) para comprovação 
que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação.  
 
e) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva 
com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da 
licitante; 
 
8.4. Empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF/SEAD: a verificação dos níveis validados será feita mediante consulta “on 
line”, ao SICAF/SEAD, da HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e 
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiência 
pública de abertura da licitação1:  
 
8.5. As empresas não inscritas no SICAF/SEAD deverão fazer a comprovação 
mediante apresentação, no INVÓLUCRO II, dos seguintes documentos:  
 
a) HABILITAÇÃO JURÍDICA;  

a.1) cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual 
ou microempreendedor individual;  

a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores; (art. 983 
do Código Civil)  

a.3) inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da 
administração da sociedade, seus poderes e atribuições;  

a.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
b) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

b.1) comprovação de capital social de no mínimo R$5.000,00 (cinco mil reais), 
comprovação feita através do registro de capital no contrato social; 

b.2) certidão negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedidas pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum;  
 
c) REGULARIDADE FISCAL  
c.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) válido;  
c.2) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou o 
Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:  

c.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da sede da licitante;  

c.3.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não 
Contribuinte;  

c.3.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante, ou Certidão de Não 
Contribuinte;  
 
c.4) Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva com efeito negativo referente 
a regularidade com a Fazenda Nacional,  emitida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que comtemplam todas 
as obrigações perante a Receita Federal (Tributos Federais e Contribuição 
Previdenciária);  
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c.5) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – CRF, da sede da licitante.  
 
d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
d.1). Apresentar alvará de funcionamento da empresa expedido pela Prefeitura do 
Município onde o licitante tem domicílio ou ponto comercial 
 
8.5. A validade das Certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-
Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nas alíneas acima corresponderá ao 
prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 
expressamente o prazo da validade, a CPH convenciona o prazo como sendo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da 
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes 
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;  
 
8.6. Caso alguma certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para 
efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração, passada pelo emitente 
do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito 
NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional;  
 
8.7. Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões, 
acima relacionadas;  
 
8.8. Empresa com enquadramento na categoria de MEI, ME, EPP, a comprovação 
de regularidade fiscal será realizada, observando os seguintes procedimentos:  
 
a) caso não esteja inscrita no SICAF/SEAD ou com cadastro/documentação vencida, 
deverá apresentar toda documentação exigida no subitem 8.4 deste Edital, após 
declarada vencedora na etapa de lances, mesmo que a documentação apresente 
alguma restrição;  
 
b) havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será 
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no 
momento que a proponente for declarada vencedora do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;  

 
c) a não regularização da documentação no prazo previsto na alínea precedente 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultado à CPH convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação e obedecidos os critérios de habilitação, para assinar o 
Termo de Contrato, ou revogar a licitação.  
 
8.9. Em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 8.4 e 8.5 deste Edital, 
caso alguma certidão esteja com prazo vencido, a PREGOEIRA poderá fazer 
consulta por meio eletrônico INTERNET, para comprovação da real situação.  
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8.10. A PREGOEIRA, após atendimento aos procedimentos constantes do item 7 
deste edital, procederá o que se segue:  

a) abertura do invólucro nº 2, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da 
empresa vencedora;  

b) consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Habilitação Jurídica, Regularidade 
Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira da licitante vencedora na fase de 
lances, durante ou após o encerramento da sessão;  
 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO  
9.1. A impugnação deste Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida a 
PREGOEIRA, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço 
eletrônico:  licitacao@cph.pa.gov.br , em  até 02(dois) dias úteis antes da data fixada 
neste Edital, ou ainda para o endereço : Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 
bairro Umarizal, CEP: 66055-240, Belém, Estado do Pará. 
 
9.2. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se 
ciência às demais adquirentes deste Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
 
9.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para realização do certame.  
 
9.4. Todos os recursos serão interpostos no final da audiência pública de realização 
do PREGÃO, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, 
podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis;  
 
9.5. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos;  
 
9.6. Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios;  
 
9.7. Será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a intenção 
imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo.  
 
9.8. O recurso contra decisão da PREGOEIRA não terá efeito suspensivo;  
 
9.9. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento;  
 
9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no setor de pregão da CPH, durante o horário normal de expediente;  
9.11. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará à 
decadência do direito de recurso e à adjudicação do objeto da licitação pela 
PREGOEIRA ao vencedor.  
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9.12. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Presidente 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, por intermédio da 
PREGOEIRA, que poderá reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso 
àquela autoridade, devidamente informado, para que dela se digne conhecer, em 
última instância, no sentido de dar-lhe provimento ou não;  
 
9.13. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver 
formalizada sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste PREGÃO;  
 
9.14. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente deliberará acerca da adjudicação do objeto e da 
homologação da licitação para determinar a contratação;  
 
9.15. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a 
etapa de lances e a declaração do vencedor;  
 
9.16. A declaração da vencedora compreende a aceitabilidade da proposta 
classificada em primeiro lugar e o julgamento de habilitação, de acordo com as 
exigências previstas neste edital.  
 
9.17. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste 
Edital não será conhecido;  
 
9.18. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela proponente;  
 
9.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento.  
 
10 DO PRAZO CONTRATUAL  
10.1. O prazo contratual será de 24(vinte e quatro) meses, conforme vigência 
constante do contrato, e poderá ser prorrogado uma única vez por igual período;  
10.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 5(cinco) dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento, pela licitante adjudicatária, da convocação 
que será feita pela CPH, por meio de telefone , e-mail ou carta.  
10.3. O prazo fixado no subitem 10.1. , somente será prorrogado por único e igual 
período, quando solicitado e durante o seu transcurso pela parte, e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela  CPH e seja de interesse da administração;  
 
11 DOS PAGAMENTOS  
11.1 Os pagamentos mensais, RESPEITADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES 
CONTRATUAIS, serão efetuados nos termos e condições estabelecidos na minuta 
do Contrato de Concessão de Uso de área que representa o Anexo III deste Edital.  
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12 DO REAJUSTE DE PREÇOS  
12.1 Os valores contratuais serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, 
pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;  
 
12.2 na falta do INPC – IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, a CPH adotará outro índice que venha a ser 
regulamentado pelo Governo Federal.  
 
12.3 No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste 
do preço mensal, o contrato a ser firmado com a licitante vencedora se adaptará, de 
pronto, independentemente de formalização de Termo Aditivo, à nova sistemática 
baixada;  
 
12.4 O Edital e o contrato dele decorrente adequar-se-ão de pronto às condições 
que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política 
econômica brasileira, se delas divergentes.  
 
13 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA  
13.1 Além dos encargos de ordem legal e dos demais constantes em outras 
cláusulas e documentos integrantes deste Edital e seus Anexos, e sem alteração 
dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA a:  

13.1.1 manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação no processo da contratação, apresentando, sempre 
que solicitado pela CPH, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal;  

13.1.2 assinar o contrato – Modelo Anexo IV – em até 5(cinco) dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento, pela licitante adjudicatária, da convocação 
formal que será feita pela CPH, por meio de carta;  

13.1.3 Apresentar, se for o caso, no prazo de 10(dez) dias úteis após a 
homologação do objeto deste certame, o contrato de Franquia ou o Acordo 
Operacional definitivo, ou a alteração contratual do objeto social para o item 
constante do objeto deste Edital, se for o caso, que deverá ter validade igual ou 
superior ao prazo contratual estabelecido no subitem 10.1, antes da assinatura do 
Contrato.  
 
13.2 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações do Concessionário, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;  
 
13.3 As demais especificações e condições contratuais encontram-se especificadas 
na MINUTA DE CONTRATO (Anexo IV) e no MANUAL DE UTILIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO 
PORTO DE BELÉM LUIZ REBELO NETO (disponível no endereço eletrônico:  
http://www.cph.pa.gov.br ) 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE .  
Cabe a CPH/CONCEDENTE o cumprimento das seguintes obrigações:  
 
14.1. Nomear 01(um) Gestor/Fiscal e 02(dois) suplentes para executar o 
acompanhamento e a fiscalização do Contrato a ser firmado, em conformidade com 
suas competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as 
atribuições expressamente previstas neste Edital;  
14.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 
solicitando a CONCESSIONÁRIA todas às providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços;  
14.3. Notificar a CONCESSIONÁRIA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
14.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do objeto, que estejam em desacordo com o presente Edital, Manual de Utilização 
de área e com o Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a 
quaisquer irregularidades;  
14.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONCESSIONÁRIA;  
14.6. Cientificar a CONCESSIONÁRIA sobre todas as normas internas, legislações, 
decisões portarias e outras legislações vigentes relativas à segurança, utilização e 
demais ações necessárias ao bom funcionamento do Terminal Hidroviário do Porto 
de Belém Luiz Rebelo Neto. 
 
15.DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  
15.1. Após a assinatura do Contrato respectivo, a CPH deverá fornecer ao 
gestor/fiscal designado todos os elementos necessários ao cumprimento de sua 
obrigação.  
15.2. A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução deste Contrato ficará a 
cargo de 1(um) gestor/fiscais e 2(dois) suplentes nomeados pelo Presidente da 
CPH.  
15.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONCESSIONÁRIA 
da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua 
competência. 
15.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por 
parte da CONCESSIONÁRIA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, 
comunicar por escrito a Administração da CPH, que tomará as providências para 
que se apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital e no Contrato, sob pena de 
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.  
15.5. O gestor/fiscal do contrato designado por meio de Portaria no exercício de seu 
mister, deverá exercer, no mínimo, as seguintes atribuições:  

a) Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do contrato com o 
intuito de facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim;  

b) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o substitua, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

c) Comunicar a administração da CPH, formalmente, e em tempo hábil, 
irregularidades cometidas pela CONCESSIONÁRIA e passíveis de penalidade;  
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16 DAS PENALIDADES  
16.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o termo de contrato, deixar de entregar documentação exigida no 
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento de execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Estado do Pará pelo prazo de até 5(cinco) anos, com inclusão da penalidade no 
SEAD/SICAF, sem prejuízo das seguintes cominações, conforme o caso:  
 
a) multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;  
b) responder por perdas e danos, ocasionados à CPH/CONCEDENTE, os quais 
serão apurados em competente processo, levando-se conta às circunstâncias que 
tenham contribuído para a ocorrência do fato;  
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CPH/CONCEDENTE e 
toda a Administração Pública Federal/Estadual/Municipal  enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
ressarcir a CPH/CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  
 
16.2. É facultado à CPH, quando a licitante adjudicatária não assinar o contrato 
respectivo no prazo estabelecido, examinar as propostas subsequentes, observada 
a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda o 
estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou revogar a presente licitação;  
 
16.3. A licitante/CONCESSIONÁRIA, notificada da penalidade que poderá lhe ser 
aplicada, terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para 
apresentar defesa prévia;  

16.3.1 da decisão da CPH sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem 
efeito suspensivo no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da data de ciência da 
decisão;  

16.3.2 a autoridade competente, ouvida a PREGOEIRA/Fiscalização, decidirá 
pela procedência ou não do recurso.  
 
16.4 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, a 
PREGOEIRA poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a PROPOSTA DE 
PREÇOS, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome 
conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou 
afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;  
 
17 DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1 Lavrar-se-á ata da sessão realizada que, após aprovada, será assinada pela 
PREGOEIRA e sua Equipe de Apoio;  

a) na ata de realização do PREGÃO deverá constar o registro das licitantes 
credenciadas, das propostas apresentadas, da análise da documentação de 
habilitação e da(s) vencedora(s) e do(s) recurso(s) interposto(s), se for o caso;  
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b) todas as informações, atas e relatórios pertinentes ao presente PREGÃO, 
serão disponibilizados no site da CPH no endereço: http://www.cph.pa.gov.br ;  

c) os demais atos licitatórios serão registrados no processo do PREGÃO.  
 
17.2 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem 
prejuízos das demais sanções cabíveis;  
17.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e 
seus Anexos, inclusive sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação 
Econômico-Financeira junto a(o) SEAD/SICAF, quando for o caso, pois a simples 
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem 
como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;  
17.4. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão às disposições do primeiro.  
17.5. A CPH reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem 
como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  
17.6. É facultada a PREGOEIRA ou à autoridade superior, em qualquer fase do 
Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a licitante a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  
17.7. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela PREGOEIRA ou à autoridade superior, 
sob pena de desclassificação/inabilitação.  
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta;  
17.9. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;  
17.10. No julgamento da habilitação e da PROPOSTA DE PREÇOS, a PREGOEIRA 
poderá sanar erros e falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação;  
17.11. A PREGOEIRA poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro 
de pessoal da CPH ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para 
orientar sua decisão;  
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17.12. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão 
ser obtidas pelo telefone nº (0x91) 32414100/4108, ou, ainda, pelo e-mail: 
licitacao@cph.pa.gov.br, devendo as respostas ser acompanhadas pelo site 
http://www.cph.pa.gov.br ;  
 
17.13. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de 
validade da PROPOSTA DE PREÇOS, deverá a licitante, independente de 
comunicação formal da CPH, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de 
ser declarada desistente do feito licitatório;  
17.14. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, por 
conveniência da CPH, respeitando-se os limites previstos em lei;  
17.15.  A CPH não assume perante terceiros qualquer obrigação relacionada com o 
Contrato resultante deste PREGÃO;  
17.16. Os casos não previstos neste Edital e seus anexos serão resolvidos pela 
PREGOEIRA ou pela autoridade competente;  
17.14 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou 
com o Contrato a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da 
cidade de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
 
 
 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
      Pregoeira CPH 

    Portaria nº 094/2015-GP de 30/06/2015 
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 ANEXO I –  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1.  OBJETO E DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA  
1.1 CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS NO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELÉM LUIZ REBELO 
NETO, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.  
 
2. DA FINALIDADE  
2.1. Destina-se este Termo de Referência a descrição de requisitos mínimos para a 
concessão de uso de área, objeto da licitação em pauta, não cabendo ao 
LICITANTE alegar desconhecimento sobre este documento sob nenhuma hipótese.  
2.2. Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo edital de 
licitação e das condições gerais do Termo de Contrato, independentemente de 
transcrição total ou parcial de seu conteúdo.  
 
3. DA LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS E SITUAÇÃO FÍSICA:  
3.1. A área de que trata este Termo de Referência, identificada pela CPH, delimitada 
conforme croqui em anexo, apenso ao Edital desta Concorrência, está disposta da 
seguinte forma:  
3.1.1 Área medindo 2.398,35m² com aproximadamente 90(noventa) vagas para 
veículos, está localizada em área pública, próximo ao Terminal Hidroviário de Belém 
Luiz Rebelo Neto, mais precisamente na Travessa Rui Barbosa, S/N, denominada 
área M, entre a Avenida Marechal Hermes e Travessa Municipalidade, de 
propriedade da Companhia Docas do Pará, cedido a Companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará;  
3.1.2 A área licitada encontra-se desprovida de qualquer tipo de benfeitorias e 
infraestrutura, cabendo a LICITANTE vencedora toda a responsabilidade da 
execução, às suas expensas, da elaboração e execução de projetos destinados 
à operacionalidade de suas atividades na área de que trata o presente 
Instrumento;  
3.1.3 Caberá a LICITANTE VENCEDORA a construção e/ou reforma da 
infraestrutura do estacionamento de veículos.  
3.1.4 Caberá ainda a LICITANTE vencedora, a obrigação de instalar os 
equipamentos necessários ao funcionamento das atividades objeto da 
presente licitação;  
3.1.5 A LICITANTE vencedora se obriga a submeter previamente à aprovação da 
CPH as benfeitorias listadas no item 3.1.2, devendo apresentar Projetos de 
Instalação e prazo de Execução para as devidas obras de benfeitorias no prazo 
máximo de até 30(trinta) dias, os quais deverão ser entregues em originais 
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devidamente assinados pelos responsáveis técnicos com seus registros no 
CREA/CAU e respectivas ART/RRT;  
3.1.6 A guarda e a segurança da área serão de responsabilidade da licitante 
adjudicatária, não cabendo a LICITANTE vencedora qualquer ressarcimento por 
furtos ou danos.  
3.1.7 As benfeitorias permanentes serão revertidas ao patrimônio da 
União/Companhia Docas do Pará ao término do contrato, independente de qualquer 
indenização por parte da CPH. Os equipamentos móveis estão excluídos dessa 
transferência ao patrimônio da União/ CDP/CPH.  
 
4. DO PRAZO CONTRATUAL  
4.1. O prazo total de vigência contratual será de 24(vinte e quatro) meses, 
considerando inclusive o prazo de 30(trinta) dias relativo às benfeitorias/reformas 
necessários a viabilidade do empreendimento. 
4.2. O presente contrato será prorrogado, mediante apostilamento, por uma única 
vez, até o limite de permitido na Lei nº 8.666/93, caso sejam preenchidos os 
requisitos legais, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  
5.1. PREÇO MÍNIMO MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais), que corresponderá 
ao valor ofertado na proposta comercial pela área descrita no item 3.1.1, não 
podendo ser ofertado valor inferior.  
5.2. Prevalecerá para efeito de cálculo do valor a ser pago mensalmente pela 
LICITANTE VENCEDORA, o maior ofertado no ato da sessão da presente licitação; 
5.3. Comprovante de pagamento do recolhimento pela LICITANTE VENCEDORA,  a 
garantia contratual no valor de 2(dois) meses de taxa 
, conforme prevê Minuta de Contrato; 
5.4. A proposta de preços terá o prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias,  
5.5. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de 
validade da proposta sem prévia manifestação da LICITANTE, fica considerado 
revalidada a Proposta;  
 
6 DO GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PELO 
LICITANTE ADJUDICATÁRIA  
6.1 Caberão a Licitante vencedora a estipulação do valor das taxas a serem 
cobrada dos usuários (taxa hora, fração de hora, mensalista etc), não cabendo 
a CPH qualquer interferência sobre esse valor, desde que sejam feitos os devidos 
levantamentos dos valores praticados nos mercado local. 
6.2- Caberá à LICITANTE ADUDICATÁRIA a obtenção de todas as autorizações 
legais para a execução das atividades perante os órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais; 
6.3 A LICITANTE ADJUDICATÁRIA deverá arcar com as responsabilidades civis e 
criminais, oriundas de danos provocadas por atos, omissão, negligência, imperícia, 
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ou dolo de seus representantes, empregados e prepostos, bem como de outros 
danos causados por terceiros, por intempéries ou por quaisquer outros motivos, nos 
veículos estacionados ou em movimento em áreas internas do estacionamento, 
objeto desta concessão;  
6.4 A LICITANTE ADJUDICATÁRIA deverá manter em seu quadro de pessoal a 
quantidade de empregados necessários para atendimento simultâneo de todos os 
postos de trabalho, substituindo o empregado em folgas, licenças e férias, ficando 
ao seu critério a indicação de outros profissionais habilitados que porventura devam 
exercer suas atividades para cumprimento de todas as obrigações estabelecidas.  
6.5 Fiscalizar os seus empregados no efetivo cumprimento das normatizações, 
instruções e procedimentos estabelecidos e/ou recomendados pela CPH, ficando 
entendido que o descumprimento dessas orientações, por quaisquer empregados, 
acarretará o imediato afastamento do infrator;  
6.6 Cumprir e determinar que sejam observadas pelos seus empregados, prepostos 
e contratados, as instruções que forem expedidas e comunicadas previamente ao 
LICITANTE ADJUDICATÁRIA pela CPH, visando à boa ordem geral dos serviços 
que ali operam;  
6.7 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações ou documentos de 
interesse para a execução dos serviços que a CPH julgue necessários conhecer ou 
analisar;  
 
7 - DA OPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PELA LICITANTE ADJUDICATÁRIA  
7.1 O estacionamento deverá operar no mínimo ininterruptamente das 08h00 
(oito) horas até ás 18h00 (dezoito) horas por dia, por todos os dias da semana, 
inclusive: sábados, domingos e feriados, independente de quaisquer motivos.  
7.2 Suprir, diariamente, o(s) caixa(s) com troco suficiente para que se possa manter 
o atendimento a usuários do estacionamento, evitando-se filas e transtornos;  
7.3 Manter no local da prestação de serviços um livro denominado “Diário de 
Ocorrências”, onde serão registrados quaisquer fatos relativos à operacionalidade do 
estacionamento;  
7.4 Manter em locais visíveis tanto na entrada do estacionamento como no(s) 
caixa(s) assistido(s), tabela de preços de uso do Estacionamento atualizadas e 
informativo de interesse público relativo a atividades do estacionamento;  
7.5 Responsabilizar-se por danos que porventura venham a ocorrer com os veículos 
e motos de usuários do estacionamento, em razão de intempéries, furtos de peças, 
roubo, colisões e danos de qualquer natureza, inclusive aqueles não cobertos pelas 
apólices de seguro ajustadas pela LICITANTE ADJUDICATÁRIA;  
7.6 Caberão à LICITANTE ADJUDICATÁRIA dar todo o apoio necessário ao usuário 
em caso de furtos, roubos e sinistros ocorridos no estacionamento, providenciando o 
boletim de ocorrência junto a Polícia Civil ou Polícia Militar, cabendo ainda a adoção 
de medidas necessárias para o acionamento da seguradora contratada para 
possíveis ressarcimentos.  
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ANEXO III 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS   
À  
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XXX/2015  
 
Prezados Senhores:  
 
Apresentamos a V.Sa. nossa proposta de preços para a EXPLORAÇÃO COMERCIAL 
DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO DE 
BELÉM “LUIZ REBELO NETO”.  
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PREÇO 

UNITÁRIO 
MENSAL R$ 
(Y) 

PREÇO TOTAL 
ANUAL R$ 
(Yx 24 meses) 

xxx CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO 
PORTO DE BELÉM “LUIZ REBELO NETO”.  
xxxxxxx, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses. 

  

 
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de _____ (_______) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação.  
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 
expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ________, CPF nº ________, E-mail 
___________, fone __________, fax _________, como representante legal desta 
Empresa.  
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.  
 
Atenciosamente,  
Local e data  
___________________________________  
EMPRESA LICITANTE/CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO  IV– 
 

(MINUTA ) 
 
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA O USO DE ÁREA 
PÚBLICA, N.º XXX /2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ – CPH E A 
EMPRESA  XXXXXXXXXX , O QUAL VISA A EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO 
TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELÉM LUIZ 
REBELO NETO. 
 

 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DO PARÁ, através da 
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH, empresa 
pública com personalidade de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, 
CEP 66050-160, Município de Belém, Estado do Pará, neste ato representada por 
seu Diretor-Presidente, Sr. ABRAÃO BENASSULY NETO, brasileiro, casado, 
agente político, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxx, xxxxxxx/PA, inscrito 
no CPF/MF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado no Município de 
Belém,  Estado do Pará, doravante denominado de CONCEDENTE e de outro lado, 
a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXX nº XXX, Bairro 
XXXXX, município XXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP :XXXXX, inscrita no CNPJ sob 
o n° XXXXXXXXXXX e com Inscrição Estadual n.ºXXXXXXXXXXXXXX, doravante 
denominado(a) CONCESSIONÁRIA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a). 
XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº 
XXXXXXXXXX, CPF/MF nºXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXX, Bairro: XXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX, 
Cidade: XXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXXXXX, com fundamento no Processo 
Administrativo de n.º XXXXXXXXXXX/XXXXX, tipo  Pregão Presencial n.º 
XXXX/2015-CPL/CPH e com observância das disposições da Lei Federal  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, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993,  Lei 
Estadual n.º 5.416/86 e dos princípios da teoria geral dos contratos e das 
disposições de direito privado, celebram o presente Contrato, conforme as cláusulas 
e condições seguintes:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
1.1.  A área objeto da presente concessão de uso é de propriedade da União através 
da Companhia Docas do Pará- CDP e se encontra sob a jurisdição e posse da 
CONCEDENTE, conforme Convênio nº04/2012 firmado entre a Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará-CPH e Companhia Docas do Pará-CDP, tudo 
em conformidade com que estabelece o Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do 
Protocolo de Intenções mantido entre o Governo do Estado do Pará e a União 
através da Secretaria de Portos da Presidência da República, assinado em 23 de 
maio de 2014. 
 
1.2. Inaplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n° 8.245/91(Locações de 
Imóveis Urbanos) e suas alterações, bem como a legislação concernente as 
locações comerciais.  
 
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 XXXXX/XXXX, Pregão 
Presencial n.º XXXXX/XXXX- CPH em especial o Edital, seus Anexos, a Ata de 
Sessão e a Proposta Financeira do(a) CONCESSIONÁRIA . 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1 . O Termo tem por objeto a CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA 
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO 
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO PORTO 
DE BELÉM “LUIZ REBELO NETO”, com área medindo XXXXm2, , conforme 
especifica o Edital nº XXX/2015 e a Proposta Financeira, do Processo nº XXX/2015, 
que passam a integrar o presente Termo. 
 
CLAÚSULA QUARTA – DAS BENFEITORIAS  
4.1 A área objeto da presente licitação será entregue o(a) CONCESSIONÁRIO(A 
nas condições que se encontra. Caso sejam necessárias adequações para a 
exploração da atividade objeto deste contrato, estas deverão ser submetidas à 
aprovação da CONCEDENTE- CPH, mediante apresentação de projetos em 
02(duas) vias, acompanhado dos respectivos arquivos magnéticos, correndo todas 
as despesas decorrentes por conta do(a) CONCESSIONÁRIO(A);  
4.2 A partir da data de recebimento dos projetos, a CONCEDENTE - CPH realizará a 
análise destes, cabendo o(a) CONCESSIONÁRIO(A) a execução das obras de 
adequação, as quais somente poderão ser iniciadas após a aprovação dos projetos, 
devendo ser finalizadas no prazo máximo de até 10(dez) dias após a aprovação 
pela CONCEDENTE - CPH;  
4.3 As benfeitorias efetuadas na área, provenientes das obras de adequação, 
passarão ao Patrimônio da Companhia Docas do Pará-CDP, conforme Convênio 
nº04/2012 firmado entre a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará e 
Companhia Docas do Pará, tudo em conformidade com que estabelece o Parágrafo 
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Primeiro da Cláusula Segunda do Protocolo de Intenções mantido entre o Governo 
do Estado do Pará e a União através da Secretaria de Portos da Presidência da 
República, assinado em 23/05/2014, tão logo sejam concluídas, independentemente 
de qualquer indenização, com exceção dos equipamentos móveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1 A presente CONCESSÃO de Uso tem a vigência pelo período de 24(vinte e 
quatro) meses, iniciar da data de sua assinatura em XX/XX/2015 com término em 
XX/XX/2017. O presente contrato somente será prorrogado uma única vez por 
igual período, mediante apostilamento, caso haja interessa das partes manifestada 
por escrito. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 
6.1 – O(A) CONCESSIONÁRIO(A) pagará, mensalmente, a título de preço público, o 
valor de R$XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) totalizando o valor global do contrato o 
valor de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX reais), a ser recolhido 
mensalmente em favor da COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO 
DO PARÁ, na forma de cobrança e/ou boleto bancário ou qualquer outra forma a 
qual a CONCEDENTE - CPH venha a designar, devendo ser paga em até 
5º(QUINTO) dia útil de cada mês. 
6.2 - O atraso no pagamento acarretará a incidência, cumulativamente, de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor a ser recolhido e correção monetária; 
6.3 – O atraso no pagamento de 60 (sessenta) dias consecutivos ensejará a 
rescisão do presente Termo de Concessão de Uso e a imediata desocupação da 
área utilizada. 
6.4 - Não havendo o permissionário providenciado a regularização da ocupação no 
prazo de até 30(trinta) dias após a notificação da concedente, sujeitar-se-á: 

I – a imediata desocupação da área utilizada; 
II – ao pagamento de multa de 50% (cinqüenta por cento) acrescida sobre o preço 

correspondente à utilização enquanto não for devolvida a área / imóvel utilizado, 
sem prejuízo das penalidades previstas no presente contrato e demais cominações 
legais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
7.1 Os valores contratuais serão reajustados a cada período de 12(doze) meses, 
pela variação do INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística;  

7.1.1 na falta do INPC – IBGE, a CONCEDENTE - CPH adotará outro índice que 
venha a ser regulamentado pelo Governo Federal.  
7.2 No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste 
do preço mensal, o contrato a ser firmado com a licitante vencedora se adaptará, de 



 
Processo nº 2015/310250 

 

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

pronto, independentemente de formalização de Termo Aditivo, à nova sistemática 
baixada;  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS 
8.1 A título de garantia, o(a) CONCESSIONÁRIO(A) prestará caução conforme 
previsão constante do Edital, no valor de R$xxxxx (xxxx reais),  o que corresponde 
ao valor de 2(dois) meses de aluguel, podendo optar por caução em dinheiro a ser 
depositado em conta específica em nome da CONCEDENTE - CPH ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
 
8.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

8.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

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

8.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à O(A) 
CONCESSIONÁRIO(A); 

8.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não honradas pelo(a) CONCESSIONÁRIO(A). 
8.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos 
não constem expressamente todos os eventos indicados no presente Edital. 
 
CLÁUSULA NONA  DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
9.1. As receitas decorrentes da execução do presente contrato, correrão a conta dos 
recursos consignados a CONCEDENTE - CPH/PA previstos na Receita 
Orçamentária seguinte: 

 
Código de Receita: XXXXXXX 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONCESSIONÁRIO(A ) 
10.1 A(O) CONCESSIONÁRIO(A) se obriga: 

I – a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

II – a não ampliar a área prevista no objeto deste Edital e nem modificar a 
destinação da área  objeto do presente termo, a qualquer título; 

III - a não transferir a terceiros, subcontratar ou sublocar a área objeto do 
presente termo; 

IV - a não subcontratar total ou parcial os serviços atinentes ao Termo de 
Concessão de Uso. 
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V – apresentar, a CONCEDENTE - CPH, quando solicitado, comprovante de 
pagamento dos salários e recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais e previdenciários, resultantes da atividade desenvolvida na área objeto 
deste termo, em até 5(cinco) dias úteis ; 

VI – Poderá fazer e manter, às suas expensas, durante a ocupação da área, 
seguro contra incêndio ou qualquer outro dano, de cuja apólice conste, como 
beneficiário a CONCEDENTE - CPH ; 

VII – arcar com toda e qualquer despesa que por ventura venham a incidir sobre a 
área objeto deste termo, relativa ao consumo de energia elétrica, água, telefone, gás 
e outras taxas, bem como promover a conservação e limpeza do mesmo e de suas 
adjacências conforme previsto no Edital; 

VIII – cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, 
edificações, meio ambiente e demais inerentes à sua atividade desenvolvida; 

IX – realizar a imediata reparação dos danos verificados na área objeto deste 
termo, exceto os decorrentes de vício de construção, devendo, neste caso, desde 
logo notificar a CONCEDENTE - CPH; 

X – submeter à aprovação da CONCEDENTE - CPH os projetos relativos às 
adequações e benfeitorias necessárias ao desenvolvimento da(s) atividade(s) a que 
se destina a área objeto da licitação; 

XI – a restituir a posse da área objeto deste termo, finda a concessão, acrescidas 
das benfeitorias, excluídas os bens móveis, salvo as deteriorações decorrentes do 
seu uso normal; 

XII – consultar a CONCEDENTE -CPH antes de proceder qualquer alteração da 
área do imóvel objeto da CONCESSÃO. 

XIII – O(A) CONCESSIONÁRIO(A) se obriga a manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
11.  CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE.  
Cabe a CPH/CONCEDENTE o cumprimento das seguintes obrigações:  
 

I - Nomear 01(um) Gestor/Fiscal e 2(dois) suplentes para executar o 
acompanhamento e a fiscalização do Contrato a ser firmado, em conformidade com 
suas competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as 
atribuições expressamente previstas neste Edital;  

II -  Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 
solicitando a CONCESSIONÁRIA todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços;  

III - Notificar a CONCESSIONÁRIA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

IV - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do objeto, que estejam em desacordo com o presente Edital, Manual de Utilização 
de área e com o Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a 
quaisquer irregularidades;  
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V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONCESSIONÁRIA;  

VI - Cientificar a CONCESSIONÁRIA sobre todas as normas internas, legislações, 
decisões portarias e outras legislações vigentes relativas à segurança, utilização e 
demais ações necessárias ao bom funcionamento do Terminal Hidroviário do Porto 
de Belém Luiz Rebelo Neto. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO 
CONTRATO  
12.1. Após a assinatura do Contrato respectivo, a CPH deverá fornecer ao 
gestor/fiscal designado todos os elementos necessários ao cumprimento de sua 
obrigação.  
12.2. A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução deste Contrato ficará a 
cargo de 1(um) funcionário e 2(dois) suplentes nomeados pelo Presidente da CPH.  
12.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONCESSIONÁRIA 
da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua 
competência. 
12.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por 
parte da CONCESSIONÁRIA, os titulares da fiscalização deverão de imediato, 
comunicar por escrito a Administração da CPH, que tomará as providências para 
que se apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital e no Contrato, sob pena de 
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.  
12.5. O gestor/fiscal do contrato designado por meio de Portaria no exercício de seu 
mister, deverá exercer, no mínimo, as seguintes atribuições:  

a) Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do contrato com o 
intuito de facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim;  

b) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o substitua, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

c) Comunicar a administração da CPH, formalmente, e em tempo hábil, 
irregularidades cometidas pela CONCESSIONÁRIA e passíveis de penalidade;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 
13.1 Toda e qualquer alteração ao estipulado no presente termo deverá ser 
processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada à modificação do 
objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
14.1 São motivos para rescisão do Contrato: 

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

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

comunicação ao Contratante; 
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14.1.4 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato; 

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

14.1.6 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; 

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

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

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

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

14.1.12. O atraso superior a 60(sessenta) dias do pagamento mínimo 
mensal devido a CPH decorrentes da exploração XXXXXXXXXXXXX do Terminal 
Hidroviário do Porto de Belém “Luiz Rebelo Neto”, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

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

14.1.14. 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: 

14.3.1 Determinada por ato unilateral e estrito da CPH, nos casos previstos 
nos subitens 14.1.1 a 14.1.13 E 14.1.14; 

14.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para CPH ; 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 14.1.14, sem que 
haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda a: 

14.5.1 Devolução da garantia; 
14.5.2 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.  
14.8 – Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo, bem como 
nas hipóteses previstas no Edital, a CONCESSÃO poderá ser rescindida por ato 
unilateral da CPH, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis nas legislações vigentes. 
14.9 – A existência de vício de construção cujo reparo tolha o uso da área por mais 
de noventa (90) dias ou a ocorrência de incêndio total ou parcial poderá ensejar a 
rescisão da CONCESSÃO, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito, força maior e 
vício de construção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo 
não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto 
nos artigos. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666/1993, e no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS  
16.1 - Os débitos da CONCESSIONÁRIA para com a Administração da CPH, 
decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante 
execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a 
rescisão unilateral deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO  
17.1. 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 OITAVA – DO FORO 
18.1. 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, 0x de xxxxxxxxx de 2015. 
 
 
 
 
        ______________________________________________ 
                  COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ  
   ABRAÃO BENASSULY NETO 
   Presidente CPH 
 
 
      ______________________________________________ 
                                    
          Sócio Administrador 
 
 
Testemunhas : 
 
1._______________________________________ 
Nome: 
CPF/MF 
 
 
2._______________________________________ 
Nome 
CPF/MF 
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ANEXO V-  
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Atestamos, para os devidos fins que a empresa .............................................  
................................................................... com sede ....................................... inscrita 
no CNPJ/MF n.º................................................................., em atendimento ao Edital 
do Pregão Presencial n.º XXX/2015-CPL/CPH, que tem como objeto a  
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TERMINAL 
HIDROVIÁRIO DO PORTO DE BELÉM “LUIZ REBELO NETO”, que visa atender a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará/Terminal Hidroviário do Porto 
de Belém Luiz Rebelo Neto, no Município de Belém, Estado do Pará, conforme 
especificações técnicas e que realizou visita ao(s) local(i)s aonde serão executados 
o objeto referente a presente licitação, tendo esclarecido todas as dúvidas com 
relação ao assunto. 
 
 

Belém/PA,                 de                             de  2015. 
 
 
Representante da CPH/PA 
 
________________________________________ 
Carimbo 
 
 
Representante da Licitante 
 
 
________________________________________ 
Nome: 
Cargo na Empresa: 
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ANEXO VI   
(MODELOS DE DECLARAÇÕES) 

 
CREDENCIAMENTO  

 
 XXXXXXXXXXXXXXX  (nome da empresa), com sede ........XXXXXXXXXXX..........., 
nº...XXX.........., bairro....XXXX......, .inscrita no CNPJ/MF-......XXXXXXX.............., 
neste ato representada pelo(s) seu(s) representante 
legal..........XXXXXXXXXX.........., portador da CI.....XXXXXXXX...... e do CIC/MF-
........XXXXXX......, (nacionalidade), (estado civil), (profissão e endereço), pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. 
...XXXXXXXXXXX...(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere amplos poderes para junto a Companhia de Portos e 
Hidrovias do Pará-CPH,  praticar os atos necessários com relação à licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº .XXX.../2015, usando dos recursos, interpô-
los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 
 

Belém/PA,         de                     de 2015. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 

 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

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

Belém/PA,         de                     de 2015. 
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 
__XXXXXXXXXXXXXXXX_(nome da empresa), com sede na 
.............XXXXXXXXXXXXXXXXXX...., nº...XXXXXX..., bairro.......XXXXX.., 
cidade....XXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-...XXXXXXXXXXXX...,  por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) __XXXXXXX .........., portador(a) da CI nº_XXX__ 
e do CPF nº__XXXXXXXXXX_, infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial 
n.º ........../2015-CPL/CPH, DECLARA expressamente que  até a presente data, 
inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

Belém/PA,         de                     de 2015. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
 
 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
__XXXXXXXXXXX_(nome da empresa)_, com sede na .........XXXXXXXXXXX......., 
nº....XXXXX..., bairro....XXXXXX....., cidade....XXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-
.....XXXXXXXXXX.....,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXXXXXX......, portador(a) da CI nº_XXXX___ e do CPF nº_XXXXXXXX....., 
infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ..XXX.../2015-CPL/CPH, em 
cumprimento ao disposto no Art. 27, inciso V, c/com o Art. 78, inciso XVIII da Lei n.º 
8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99, DECLARAMOS sob as 
penalidades legais e de futura rescisão contratual, que esta empresa cumpre 
fielmente as disposições constitucionais do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, que estabelece : “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição: .... XXXIII – proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito) e de qualquer 
trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos.” 
 

Belém/PA,         de                     de 2015. 
 

________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO  
___XXXXXXXXX___(nome da empresa)_, CNPJ/MF__XXXXXXXX , sediada 
__XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº_XXXX__________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial.º 
..XXXX..../2015-CPL/CPH, DECLARA expressamente que aceita  todas a condições 
estipuladas nesta licitação em razão das peculiaridades relativas aos serviços 
XXXXXXX, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, assim como DECLARA 
que possui condições, no prazo entre a adjudicação e o início dos serviços, de 
mobilizar pessoal capacitado, equipamentos, materiais, etc , em número suficiente 
para a execução dos serviços. 
 

Belém/PA,         de                     de 2015. 
_____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF 

 
 

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

 
 
 
___XXXXXXXXXXXX_(nome da empresa)__, CNPJ/MF__XXXXXXXX__, sediada 
_____XXXXXXXXXXXXXXX, Nº__XXXX_ , por intermédio de seu representante 
legal, infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º ...XXXX..../201X-
CPL/CPH , DECLARA, para fins do disposto no inciso I do Art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de 
pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 28 da 
Constituição do Estado do Pará. 
 
 

Belém/PA,         de                     de 2015. 
 
 
 

________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
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